


Indywidualne przełączniki nożne z wyświetlaczami OLED
Każdy przełącznik nożny wyposażony jest w przypisaną 
kolorową diodę LED wraz z wyświetlaczem OLED do 
dokonywania zmiennych opisów, które sprawnie aktualizują się 
w celu dostarczenia użytecznych informacji zwrotnych.

Mobilna stalowa obudowa
Interfejs jest wspaniale dopasowany do wytrzymałej, stalowej 
obudowy. HeadRush Pedalboard to wygodny i kompaktowy 
sposób, by zabrać wszystkie zaprogramowane presety na 
najbliższe i najdalsze koncerty.

Bezproblemowe przełączanie presetów
Sprawne, bez zakłóceń i przekłamań audio, przełączanie między 
dźwiękiem prowadzącym i rytmem.

Korzysta z najbardziej elastycznych, 
realistycznie brzmiących oraz 
najlepiej odpowiadających modeli 
wzmacniaczy, kolumn, mikrofonów 
i efektów, jakie kiedykolwiek gościły 
w podłogowych procesorach 
efektów gitarowych.

Jeśli poszukujesz klasycznego, ciepłego vintage’owego 
wzmacniacza z naturalnym lampowym przesterem, 
szerokiego pogłosu stereo doskonale wypełniającego tło 
lub najcięższego z ciężkich brzmienia djentu, HeadRush 
Pedalboard ma je wszystkie i wszystko to, co jest 
pomiędzy nimi!
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Czterordzeniowy system DSP
HeadRush Pedalboard wykorzystuje czterordzeniowy procesor, 
który został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najszybszej 
i najskuteczniejszej edycji efektów gitarowych.
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Zdalny tryb edycji 
Duży wyświetlacz zapewnia bardzo wyraźne informacje zwrotne 
podczas tworzenia na żywo, szczególnie przy niewielkich 
zmianach w tonacji, kiedy korzystasz z trybu zdalnego.

Looper z dwudziestominutową funkcją nagrywania
Funkcja indywidualnego rozwarstwiania ścieżek w kolejności 
odwrotnej, w jakiej były dodane, zmienna szybkość odtwarzania, 
łatwość konfiguracji kierunku odtwarzania i długości loopów. 

Nagrywanie i reamping przez USB
Nagrywaj bezpośrednio z możliwością reampingu do i z komputera 
poprzez zintegrowany 24-bitowy interfejs audio 96 kHz.

Zintegruj FX i zewnętrzne urządzenia
Pętla FX loop może w łatwy sposób integrować pedały lub 
zewnętrzne urządzenia na dowolnym etapie kolejności sygnału.

7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości 
Przyjazny gitarzyście dotykowy interfejs pozwalający 
przesuwać, przeciągać i upuszczać, tak by móc natychmiast 
tworzyć i edytować kompozycje w prosty, realistyczny  
i intuicyjny sposób.



7-calowy ekran dotykowy wysokiej rozdzieczości

Sercem multiefektu HeadRush jest 7-calowy ekran umożliwiający dotykanie, przesuwanie, przeciąganie i upuszczanie do 
natychmiastowego tworzenia i edycji Twoich zestawów w niespotykany dotąd realistyczny i intuicyjny sposób.

Duży wyświetlacz daje także bardzo wyraźny obraz podczas występów na żywo; jest to szczególnie przydatne przy wprowadzaniu 
drobnych zmian w brzmieniu z wykorzystaniem trybu „Hands-Free Mode”.
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