
TUNERY CHROMATYCZNE

Nowa generacja tunerów wyposażona 

w nowatorską funkcję 

ULTRA BUFFER, 

jeszcze bardziej funkcjonalna 

i jeszcze łatwiejsza w użyciu!



Tunery serii Pitchblack X nie tylko posiadają tryb True 

bypass dający dokładnie taki sam sygnał na wyjściu 

jaki jest wprowadzany na wejściu, ale teraz zawierają 

wbudowany ULTRA BUFFER. Dlaczego to takie ważne?

Przełączaj się między trybami TRUE 

BYPASS a nowatorskim ULTRA BUFFER

Większość gitar elektrycznych wykorzystuje przetworniki 

pasywne o wysokiej impedancji wyjściowej. Kiedy 

używasz kabla, dochodzi do utraty jakości dźwięku, 

zwykle wysokich częstotliwości, przy długości około 

6 m  i problem ten narasta wraz z długością kabla. 

Bufor wzmacnia sygnał utracony przy użyciu długich 

przewodów i powala uniknąć utraty brzmienia, 

utrzymując jego w czystość i wyrazistość - nawet gdy 

tuner jest wyłączony.

ULTRA BUFFER poprawia jakość dźwięku w trybie 

bypass, dzięki czemu nadal możesz zachować jakość 

dźwięku, nawet przy użyciu długiego kabla 

do połączenia z tunerem lub po umieszczeniu tunera 

w pedalboardzie.

TUNERY CHROMATYCZNE

Tryb jasny (jasność) można ustawić na jednym z dwóch 

poziomów, dzięki czemu można mieć pewność, 

że wyświetlacz tunera będzie jeszcze lepiej widoczny 

w sytuacjach kiedy widoczność jest utrudniona, 

takich jak jasno oświetlone sceny i jasne otoczenie 

zewnętrzne.

Wyświetlacz LED - ustawienia trybu jasnego, 

zapewniające wysoką widoczność

Oprócz powiększonego wyświetlacza dodano więcej 

diod LED miernika, aby zapewnić najlepszą możliwą 

widoczność.

Bardzo wysoka dokładność 

Tunery serii Pitchblack X oferują bardzo precyzyjne 

i dokładne strojenie z dokładnością do ±0,1 centa 

w trybie stroboskopowym, dzięki czemu idealnie 

nadają się do sytuacji, w których strojenie musi być 

absolutnie prawidłowe podczas występów lub nagrań.

strojenia do ±0,1 centa
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Wbudowany wyświetlacz 

Cztery tryby wyświetlacza

Wybierz jeden z czterech typów wyświetlacza,  

dostosowany do Twoich wymagań. Oprócz typowego 

trybu „Regular”, możesz użyć trybu „Strobe” 

i „Half Strobe”, aby wskazać zmiany wysokości dźwięku 

w zależności od kierunku i prędkości wskazanej przez 

miernik wyświetlacza i rozróżnić nawet najdrobniejsze 

różnice w wysokości. 

Możesz użyć trybu „Mirror”, aby zobaczyć dwie diody 

LED po lewej i prawej stronie, przecinające się 

w kierunku środka podczas strojenia instrumentu.

„just-right tuning”

Tunery serii Pitchblack X są wyposażone w nową 

funkcję wyświetlania „just-right tuning”, która sprawia, 

że trójkątne diody LED po obu stronach migają 

gdy strojenie jest prawidłowe, dzięki czemu strojenie 

jest bezstresowe.

oraz zasilanie bateryjne

Działają na bateriach 9 V, co jest idealne dla muzyków, 

którzy nie używają peadloboard’u z efektami. 

W razie potrzeby dostępny jest opcjonalny 

zasilacz sieciowy.

Solidna obudowa 

Tunery serii Pitchblack X są umieszczone w solidnej, 

aluminiowej obudowie z mocną, odporną na 

zarysowania powłoką. 
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Skala: 

12 dźwięków równomiernie temperowanych

Szeroki zakres strojenia: 

E0 (20.60Hz)~C8(4,186Hz)

Kalibracja w zakresie: 

A4=436〜445Hz（1Hz steps）

Dokładność:  

- +/- 0.1 cent (tryb wyświetlacza: Strobe)

Input Impedance: 

1 M-ohm (tuner on)

Tryby wyświetlacza: 

Regular, Strobe, Half-strobe, Mirror

Wejścia:  

(mono 1/4” jack), BYPASS (mono 1/4” jack), 

DC 9V IN, DC 9V OUT

Zasilanie: 

AC zasilacz (9V)

W zestawie: 

Gumowe podkładki

Skala: 

12 dźwięków równomiernie temperowanych

Szeroki zakres strojenia: 

E0 (20.60Hz)~C8(4,186Hz)

Kalibracja w zakresie: 

A4=436〜445Hz（1Hz steps）

Dokładność:  

- +/- 0.1 cent (tryb wyświetlacza: Strobe)

Input Impedance: 

1 M-ohm (tuner on)

Tryby wyświetlacza: 

Regular, Strobe, Half-strobe, Mirror

Skala: 

12 dźwięków równomiernie temperowanych

Szeroki zakres strojenia: 

E0 (20.60Hz)~C8(4,186Hz)

Kalibracja w zakresie: 

A4=436〜445Hz（1Hz steps）

Dokładność:  

- +/- 0.1 cent (tryb wyświetlacza: Strobe)

Input Impedance: 

1 M-ohm (tuner on)

Tryby wyświetlacza: 

Regular, Strobe, Half-strobe, Mirror

Wejścia: 

(mono 1/4” jack), BYPASS (mono 1/4” jack), 

DC 9V IN, DC 9V OUT

Zasilanie: 

9V baterie (6LF22/6LR61/6F22)×1 lub AC zasilacz (9V)

W zestawie: 

Gumowe podkładki, 9V bateria x 1

Skala: 

12 dźwięków równomiernie temperowanych

Szeroki zakres strojenia: 

E0 (20.60Hz)~C8(4,186Hz)

Kalibracja w zakresie: 

A4=436〜445Hz（1Hz steps）

Dokładność:  

- +/- 0.1 cent (tryb wyświetlacza: Strobe)

Input Impedance: 

1 M-ohm (tuner on)

Tryby wyświetlacza: 

Regular, Strobe, Half-strobe, Mirror

Wejścia: 

(mono 1/4” jack), BYPASS (mono 1/4” jack), 

DC 9V IN, DC 9V OUT

Zasilanie: 

AC zasilacz (9V)

W zestawie: 

Gumowe podkładki

Wejścia:  

(mono 1/4” jack), BYPASS (mono 1/4” jack), 

DC 9V IN, DC 9V OUT

Zasilanie: 

9V baterie(6LF22/6LR61/6F22)×1 

lub AC zasilacz (9V)
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