
                       Stomp Box   SB-V 
EN     A stomp box is a simple percussion instrument.     TAP versatile stomp boxes are
made in wood cases with flat top.  This allows you to use them while standing or sitting.   
Tap uses professional Transducer Pickups which produces a powerful bass sound and allows to performer 
to create a simple rhythmic self-accompaniment.         Comes with double sensor and Volume control. 
TAP  Stomp Boxes are constructed  with a plywood species including American Ash  and have a standard 
¼ " output jack which can be plugged into PA, or EQ.    Guitar amplifiers can also used by adjusting the 
tone and volume.                                                                                 Dimensions: 30,00 X 15,00 X 3,30 cm

DE      Eine Stomp-Box ist ein einfaches Percussion Instrument aus Holz, mit flachem Kopf. 
TAP Stomp Boxes sind mit einem Sperrholz Arten, darunter American Ash gebaut. 
TAP nutzt eine spezielle Piezo (2), die eine kraftvolle Bässe produziert.  Ermöglicht die Darsteller eine 
einfache rhythmische, Selbst-Begleitung zu schaffen.    Mit Lautstärkeregler
Sie können, während Sie stehen oder sitzen. ¼ "-Ausgang, können in PA oder EQ gesteckt werden.
                                                                                                          Abmessungen: 30,00 X 15,00 X 3,30 cm

 

SP     Un pedal de efectos es un instrumento de percusión simple, de madera, con la parte superior plana. 
Cajas TAP Stomp han construido con una especie de madera contrachapada, incluidas las cenizas 
estadounidense.  TAP utiliza un piezo especial que produce un sonido de bajos potente. Permite sobre el 
artista para crear una sencilla rítmica, auto-acompañamiento.  Con el control de volumen.
Usted puede utilizar mientras se está de pie o sentado.  ¼ "jack de salida, puede ser conectado al PA o EQ.  
                                                                                                            Dimensiones: 30,00 X 15,00 X 3,30 cm

GR    Το stompbox είναι ένα απλό κρουστό μουσικό όργανο. Παίξτε  drums και κιθάρα παράλληλα χωρίς 
να χρειάζεστε ένα drum machine.   Τα ευέλικτα stomp boxes είναι κατασκευασμένα με επίπεδες επιφάνειες.
Αυτό  επιτρέπει να τα χρησιμοποιήσετε, ενώ στέκεστε και όταν κάθεστε.  Είναι κατασκευασμένο από 
ειδικό κοντραπλακέ με φέτες από ξύλο American Ash.   Ο εξαιρετικός διπλός αισθητήρας   παράγει ένα 
κρουστό ήχο στις περιοχές συχνοτήτων ενός  kick drum και  έτσι το  stompbox  επιτρέπει στον εκτελεστή 
να δημιουργεί  μια απλή ρυθμική συνοδεία στο παίξιμό του.    Διαθέτει volume control. Έχει έξοδο   ¼ 
"jack που μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε Sub Woofer, PA, ή EQ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε
έναν ενισχυτή κιθάρας, ρυθμίζοντας το tone και το volume.               Διαστάσεις: 30,00 X 15,00 X 3,30 cm


