Black Viper

Black Viper on päällystetty mustalla tolexilla 60-luvun Fenderin Blackface-tyylisessä
puukabinetissa, joka on takaa puoliavoin. Muita kuoseja saa toivomuksesta.
Tämä putkivahvistin on valmistettu käsityönä "Point-to-Point" ja kuulostaa aidolta -64
Fenderin Princeton Reverbiltä mutta venyy rokkaavammille säröille. Jos omistat
laadukkaan kitaran, anna se loistaa tämän vahvistimen kanssa. Ihan kaikkea emme tuoneet
50- ja 60-luvuilta tähän päivään. Princeton oli siihen aikaan Fenderin "halpuutettu"
vahvistin, joka sai edullisemman hintansa takia suosiota. Soundistakin tykättiin yllättävän
paljon, mutta halpuutuksen seurauksena laitteet eivät myöskään kestäneet siten kuin
kalliimmat mallit. Pääteasteesta oli karsittu putkia suojaavia komponentteja jne. Laitoimme
ne takaisin ja teimme muitakin kestävyyttä parantavia toimenpiteitä, soundiin kajoamatta.
Lisäsimme Middle- ja Master Volume-säätimet. Hurinataso on nupit kaakossa vain noin
45..49 dBA kaiuttimen pinnasta mitattuna. Soundissa on ainutlaatuista herkkyyttä ja Gainin/
Volumen säädöllä vahvistimen voi ajaa kauniisti muroille. Myöskään kaiukulaite ei
tavallisen Fenderin tapaan aiheuta ongelmia säröiselläkään soitolla. Fanen kaiuttimella
varustettuna ainutlaatuisen erottelu-kykyinen, tuhdilla bassolla, jota vielä tukevat
erityisvalmisteiset putket ja muuntajat. Olisiko tässä soinniltaan maailman hienoin
Princeton-kokoluokan vahvistin?

"Handwired Point-to-Point"-tekniikka, hopea/teflon kaapelit ja laadukkaat komponentit
erityisesti liittimissä ja putkenkannoissa takaavat pitkän eliniän. 10 vuoden takuu.
Tiedot pähkinänkuoressa:
Esikuva: Fender Princeton Reverb -64
Vahvistin: Combomallinen putkivahvistin kaikulaitteella ja tremololla
Malli:
VAP19A
Teho:
15W
Sisääntulot:
2 jakkia
Lähdöt:
2 jakkia, 4 ja 8 ohmia
Kaiutin: 12" 8 ohmia, Jensen "Tornado" N12/100 TR tai Fane Ascension A60 AlNiCo
Kytkimet: Power, Standby ja Bright
Säätimet: Gain, Bass, Middle, Treble, Reverb, Speed, Tremolo, Volume
Pääteputket: 2 x TAD 6V6GTB "smoked glass"
Muut putket: 2 x TAD 7025 Highgrade, 12AT7, 12AX7A, 5U4G "kolapullo"
Varusteet: Kaikulaite ja 2 kytkimen pedaali, irrallinen verkkojohto
Kabinetti: Kokopuuta sormiliitoksin, kestävä kahva
Päälyste: Musta tolex, kaiutinlevy hopeinen
Mitat:
L 50.5 x K 40.5 x S 24 cm (kotelon rungon mitat ilman kahvoja tai jalkoja)
Paino:
15 kg, pedaalin ja johtojen kera 15.9 kg
Saatavana erilaisilla modauksilla. Kysy!
10 vuoden takuu. Ei koske putkia.
Kysy lisää: petri.kortelainen@vintageamps.fi, www.vintageamps.fi, puh 045-6620902

