CARL MARTIN Octa-Switch "The Strip" (Looper/Switcher)
•
•
•
•
•

Item: 58493
EAN: 852940000943
Afmetingen nerpakking: 64 x 12 x 7 cm
Gewicht: 1.7 Kg
Afbeeldingen | Vertalingen | Handleiding

Wat je moet weten als retailer:
•
•
•
•

4de versie van populiare en bekroonde Octa-Switch series
Eenvoudigste en meest veelzijdige looper/switcher op de markt
100% analoog, 8 true-bypass loops, 8 programeerbare banks, MIDI, stevige behuizing
Alles wat de vorige Octa-Switch modellen hadden + meer:
o Handig smal ontwerp – past op een enkele rail van je Pedaltrain
o Instant Access Mode (“what you see is what you get” live mode)
o 4 kabels methode loop mogelijkheid (Loop 6-8 designed for amp FX-loop operation)
o MIDI program changes

Features:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledige analoge, profesionele looper/switcher
8 true bypass effect loops (7x mono, 1x stereo)
8 programeerbare banken
Instant Access “what you see is what you get” live-mode
Eenvoudige bediening, zorgt ervoor dat jij op het spelen kan focussen en niet op tapdansen.
Past op een enkele pedalboard rail (b.v Pedaltrain Nano 24, Classic 2)
Loops zijn gemaakt van impedantievrije gouden relais – dus geen problemen met oudere pedalen
Schakelbare buffered bypass
2 outputs: stereo of dubbele versterkers
4 kabels methode loop mogelijkheid (Loop 6-8 designed for amp FX-loop operation)
MIDI switching op bank 1-8
Mute of Bypass mode
4 externe switching jacks toe te wijzen aan bank 1-8 (amp channels, amp reverb, etc.)
Super stevige rode behuizing
Gebruikt 9V DC , via een normale power supply
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Omschrijving
4de generatie:
De Carl Martin Octa-Switch, was al een legende in de wereld van effect switching Is ondertussen begonnen aan
zijn derde evolutie sinds het origineel. De vierde versie, genaamd "The Strip", is de kleinste en meest
geavanceerde, met alle technologie die ook in de eerste drie werden gebruikt. Toch zijn er nieuwe functies
toegevoegd die de "Octaswitch The Strip" het meest veelzijdige en eenvoudigste te bedienen , volledig analoge
schakelpedaal op de wereld maken.
Alles wat de Octaswitch a fantastisch maakte:
Op het eerste gezicht heeft de "Octaswitch The Strip" (herontworpen door Thomas Guldman) alle bekende
kenmerken van de andere modellen. Er zijn 8fx loops die in 8 banken (Presets) kunnen worden geprogrammeerd.
De loops zijn allemaal true bypass, impedantievrije gouden relais, zodat je alle pedalen (oud en nieuw) zonder
problemen kunt gebruiken. Je kan volledig true bypass zijn werken, of gebufferd voor grote podia of lange
kabeltrajecten. Er zijn 2 uitgangen die kunnen worden gebruikt als stereo-uitgang of in een dubbele
versterkeropstelling en zijn volledig vrij toewijsbaar aan de 8 banken (presets).
Maar er is meer:
Loops 6, 7 en 8 kan je uit de keten halen en in de FX-loop van je versterker laten lopen, dat kan zonder een van de
8 loops op te offeren. Loop 6, 7 en 8 kan je via een send en return naar je versterker laten lopen. Maar je kan de
aangesloten effecten ook in de normale keten blijven gebruiken
De Bypass / Mute-schakelaar werkt als bypass schakelaar of om je signaal helemaal uit te schakelen. Dit kan je
instellen achterop het apparaat.
Er zijn 8 blauwe LED's die aangeven welke van de 8 loops gebruikt wordt, en 8 groene LED's die aangeven welke
bank gebruikt wordt. Je kan in elke bank (Preset) een combinatie maken van effecten die je op de 8 loops hebt
aangesloten.
Er zijn ook nog 4 schakelaars kunnen worden gebruikt voor het schakelen van versterkerkanalen of reverb/boost
als je vesterker het toelaat deze aan of uit te schakelen.
Nog iets nieuws is de optie waarmee je een loop binnen een bank (Preset) kunt toevoegen of verwijderen, zonder
de daadwerkelijke preset te wijzigen. Dit doe je met de instant access schakelaar in te trappen, deze laat zien
welke loops/effecten aanstaan en dan kan je deze aan of uit zetten.
Zelfs Midi:
"The Strip" is de eerste Octaswitch met eenvoudige en gemakkelijke MIDI-schakeling. Het verzendt program
changes (1-8) voor de respectieve banken (presets) van de Octaswitch. Het programmeren van de Octaswitch is
natuurlijk heel eenvoudig, door de “je krijgt wat je ziet” interface.

Specs
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Input 500k Ohm (buffer)
Output 560 Ohm
S/N Ratio 70 dB
Loops: 8 true bypass relay
Presets: 8
External Switch: 4 (latching)
Gewicht: 1,5 kg
Afmetingen: 58 x 8,5 x 4 cm
Power consumption: max. 560 mA
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