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STRIKE PRO KIT

Spersonalizuj
swoje brzmienie
Moduł brzmieniowy Strike posiada w swojej bibliotece ponad 100
gotowych zestawów brzmień oraz sto spersonalizowanych zestawów
użytkownika, zbudowanych na bazie ponad 1000 instrumentów.
Sam moduł umożliwia ładowanie sampli, oferuje slot karty SD
oraz komunikację MIDI/USB, co pozwala na łatwą integrację z
posiadanym oprogramowaniem DAW a także edycję ustawień przy
pomocy edytora Strike Software. Duży, kolorowy wyświetlacz o
przekątnej 4.3” to szybki wgląd w aktualne ustawienia urządzenia.
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STRIKE ZONE KIT
Prawdziwy feeling
akustycznych bębnów
Zestaw Alesis Strike Zone całkowicie łamie stereotypowe podejście
do bębnów elektronicznych, łącząc wygodę siateczkowych naciągów z funkcjonalnością elektroniki opartej o nowoczesny moduł
brzmieniowy. To idealny sposób aby przekroczyć ograniczenia
konwencjonalnego zestawu akustycznego, nie tracąc jego zalet.
Wyposażony w duże, drewniane bębny z podwójnymi obręczami,
siateczkowymi naciągami oraz opatentowanym systemem regulacji
czułości, Strike Zone sprawi, że poczujesz się jak w domu od
pierwszego zagranego dźwięku.
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Moduły Crimson
/ Command / Forge
obsługują dyski
USB do 64 GB
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Perkusja pełna możliwości
Wszystkie pady w Alesis Crimson Mesh Kit wyposażone są w wysokiej
jakości naciągi siateczkowe, które zapewniają niezwykle naturalne
odbicie. Zarówno dwunasto-calowy werbel jak i wszystkie tomy (dwa
8” oraz floor 10”) są dwustrefowe. Werbel posiada osobny, wolno-stojący
statyw. Pozostałe bębny osadzone są na solidnej, chromowanej ramie. W
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zestawie znajdują się też: 12” hihat wraz z pedałem, 12” crash z funkcją
choke oraz trzy-strefowy, 14” ride. Moduł brzmieniowy Crimson posiada
70 zestawów perkusyjnych (50 fabrycznych + 20 użytkownika), ponad
600 sampli, 60 utworów do ćwiczeń oraz wbudowany metronom. Muduł
Crimson wyposażony jest również w port USB i wyjście 3,5mm

Alesis Command to ośmioczęściowy zestaw perkusji elektronicznej,
który posiada między innymi dwustrefowy, siateczkowy werbel (10”)
oraz siateczkową centralę typu mesh (8”), co pozwala na autentyczne
odbicie oraz znacznie zwiększa komfort gry. W zestawie są też dwa
dziewięciocalowe tomy i jedenastocalowy floor tom, wszystkie z funkcją
dual-zone. Ponadto trzy dziesięciocalowe talerze: ride, hi-hat z dołączonym
pedałem oraz crash z funkcją tłumienia.

do
64 GB
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Alesis Forge Kit to kompletny, ośmioczęściowy zestaw perkusji elektronicznej, posiadający wszystko czego potrzebujesz do profesjonalnych
zastosowań. Dysponuje dwustrefowym, 11-calowym padem werbla oraz
trzema padami tomów, oferującymi naturalne odbicie. W komplecie
znajdują się pad i mechanizm stopy, trzy talerze, pozwalające uzyskać
szerokie możliwości ekspresji instrumentalisty oraz spinająca całość,
stabilna chromowana rama z czterema podstawami.
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Sercem Crimson / Command / Forge jest
moduł brzmieniowy z 70 zestawami brzmień
(50 brzmień fabrycznych + 20 użytkownika).
Łącznie w banku pamięci urządzenia
znajduje się ponad 600 brzmień oraz 60
gotowych tracków, ułatwiających ćwiczenie
wraz z wbudowanym metronomem.

Najpotężniejszy zestaw perkusji
elektronicznej w swojej klasie cenowej
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DM LITE KIT

główne cechy zestawu
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
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•

5 wysokiej jakości gumowych padów (dwustrefowy
werbel oraz 3 pojedyncze tomy)
pad stopy oraz mechanizm stopy w zestawie
10-calowe talerze: ride, hihat oraz crash z funkcją
tłumienia
aluminiowa rama z czterema podstawami – wysoka
stabilność oraz łatwość konfiguracji
w zestawie znajdują się wszystkie przewody,
elementy hardware’u, pałki perkusyjne, klucz
perkusyjny oraz zasilacz modułu brzmieniowego
Nowy, rozbudowany w funkcje moduł perkusyjny
Nitro
40 gotowych do gry zestawów klasycznych i
nowoczesnych, opartych o 385 brzmień bębnów
i talerzy
wbudowany sekwencer, metronom oraz rejestrator
znacznie poszerza funkcjonalność modułu
60 gotowych podkładów treningowych
wejście CD/MP3 Aux, umożliwiające podłączenie
źródła dźwięku ze swoimi utworami
złącze USB/MIDI do łączenia z wirtualnymi
instrumentami oraz oprogramowaniem DAW
MIDI In oraz Out do komunikacji z peryferiami MIDI
wyjście stereo do systemu PA
wyjście słuchawkowe, umożliwiające dyskretny
odsłuch

Alesis DM Lite Kit jest doskonałym rozwiązaniem zarówno dla początkujących jak i
doświadczonych perkusistów. Zestaw dysponuje podświetlanymi padami bębnów i
talerzy, które zostały zamontowane na niezwykle wygodnej, wstępnie złożonej ramie z
czterema podstawami. Moduł brzmieniowy DM Lite Module posiada w swojej bibliotece 200
gotowych brzmień i jednocześnie oferuje opcję treningu, który w błyskawicznym tempie
rozwinie umiejętności każdego perkusisty. Rozbudowany panel wejść i wyjść umożliwia
elastyczną konfigurację urządzenia oraz łatwą adaptację do indywidualnych potrzeb. DM
Lite może zostać podłączony do wzmacniacza, systemu PA lub też wysłać sygnał audio
do słuchawek. Wbudowane złącze Aux 1/8” pozwala na podłączenie odtwarzacza MP3
i granie z podkładem ulubionego artysty lub zespołu. Komunikacja USB stwarza idealne
warunki do wykorzystania zestawu jako sterownika MIDI, współpracującego z preferowanym
przez użytkownika oprogramowaniem DAW.
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SAMPLEPAD PRO
SamplePad jest prosty i łatwy w obsłudze. Podświetlany panel LCD oraz
minimum kontrolerów, tworzą czytelny i intuicyjny interfejs użytkownika
oraz ułatwiają kontrolę wszystkich parametrów. Z przodu urządzenia
znajduje się osiem (6+2) dynamicznych, gumowych padów o naturalnej
sprężystości, przeznaczonych dla użytkowników o różnym stopniu
zaawansowania. Niebieskie podświetlenie LED, dodaje nowoczesnego
charakteru, jednocześnie zapewniając komfort pracy w ciemnych
pomieszczeniach lub niedoświetlonych scenach.
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Alesis SamplePad 4 to uniwersalny instrument perkusyjny. Dysponuje
czterema czułymi, podświetlanymi, gumowymi padami, dziesięcioma
gotowymi presetami i wbudowaną biblioteką brzmień. Ponadto
wejście Dual Zone pozwala na rozbudowę urządzenia w bardzo
prosty sposób, poprzez podłączenie dodatkowego, dwustrefowego
pada. SamplePad 4 oferuje niemal nieograniczone możliwości dzięki
gniazdom USB (kompatybilny z Mac i PC) oraz SD. Pozwala to na
wgrywanie nowych brzmień metodą „przeciągnij-upuść” bezpośrednio
na kartę pamięci bez wyjmowania jej z urządzenia. Odtwarzane
sample można dodatkowo wysterować lub nałożyć na nie Reverb,
co znacznie zwiększa możliwości urządzenia.

SAMPLEPAD 4
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COMPACT KIT 7
Alesis CompactKit7 to stołowa perkusja elektroniczna, stworzona
dla początkująch graczy lub osób, które chciałyby spróbować
gry w nowym formacie. Zestaw posiada siedem dynamicznych
padów, odzwierciedlających prawdziwe brzmienie bębnów.
CompactKit7 wyposażony jest w pedał hihat oraz stopę, dzieki
czemu można poczuć się jak za prawdziwą perkusją.
Moduł posiada 265 standardowych brzmień oraz 50 zestawów
perkusyjnych (w tym 5 zestawów użytkownika), co pozwala na
dostosowanie zestawu do swoich potrzeb. Ponadto wgrane
zostało 100 utworów do ćwiczeń, co znacznie przyspiesza
naukę gry. Intuicyjny wyświetlacz pozwala w prosty, intuicyjny
sposób edytować wszelkie ustawienia. Moduł jest wyposażony
również w funkcję nagrywania i odtwarzania ścieżek.
By jeszcze bardziej rozbudować możliwości zestawu wystarczy
podłączyć CompactKit7 do oprogramowania DAW za pomocą
USB/MIDI. Perkusja, oprócz kompaktowej formy, jest też w
pełni mobilna i może być zasilana sześcioma bateriami C (nie
są częścią zestawu).

COMPACT KIT 4
Alesis CompactKit4 to stołowa perkusja elektroniczna,
stworzona dla młodszych lub początkująch graczy. Zestaw
posiada siedem dynamicznych padów, odzwierciedlających prawdziwe brzmienie oraz odbicie bębnów. Dzięki
wbudowanej bibliotece utworów, młody muzyk może
w szybkim tempie uczyć się samodzielnie.
Moduł posiada 70 standardowych brzmień oraz 10
wbudowanych efektów, co pozwala na dostosowanie
zestawu do indywidualnych potrzeb. Moduł posiada tryby
nauki, w którym urządzenie krok po kroku pokazuje, jak
zagrać wybrany z biblioteki rytm, oraz tryb zabawy, który
poprzez rozrywkę poszerza zdobywane doświadczenie.
Perkusja, oprócz kompaktowej formy, jest też w pełni
mobilna i może być zasilana sześcioma bateriami C
(nie są częścią zestawu).
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Nielimitowane brzmienie – niekończąca się zabawa SampleRack
to otwarty moduł perkusyjny przeznaczony dla współczesnego
gracza. Dostarcza setki brzmień, gotowych do użycia w studio
oraz możliwość dodania kolejnych, a dostęp do nich nigdy
nie był prostszy. SampleRack oferuje pełną kompatybilność z
wszystkimi padami MIDI, sekwencerami oraz instrumentami
MIDI. Podświetlany ekran LCD i minimalna ilość przycisków
zapewniają czytelny wygląd urządzenia oraz intuicyjny dostęp do
wszystkich parametrów. Niezależnie czy poszukujesz nowego
modułu perkusyjnego do swojego studia, czy chcesz powiększyć
swój koncertowy rig, SampleRack jest idealnym rozwiązaniem

SAMPLE RACK

SAMPLE PAD

PERC PAD

SAMPLE PAD Alesis SamplePad jest kompaktowym instrumentem, który
daje Ci dostęp do nielimitowanej palety barw i możliwo - ści konfiguracji.
Urządzenie dysponuje czterema padami perkusyjnymi, a w jego pamięci
umieszczono fabrycznie 25 potęż - nych brzmień bębnów elektronicznych.
Głównym atutem tego sprzętu jest jednak możliwość wgrywania własnych
próbek, przy pomocy standardowej karty SD. Dodatkowo, tylny panel
urządzenia pozwala na wpięcie zewnętrznego triggera, w celu rozbudowy
tworzonego zestawu.

PercPad pozwoli wzbogacić Twój zestaw perkusyjny o brzmienia
elektroniczne. Jest urządzeniem łatwym w montażu nawet w mocno
zagnieżdżonych zestawach. Poza tym jest bardzo łatwy w obsłudze oraz
zawiera brzmienia, które znakomicie poszerzają sound akustycznych
bębnów.
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SR18

SR-18 jest załadowany najlepszymi próbkami
zestawów perkusyjnych, perkusji elektronicznych,
uderzeń oraz dźwięków perkusyjnych dla każdego
nowoczesnego perkusisty. Od hip-hopu do country
i wszystkiego co pomiędzy, SR-18 ma to dla Ciebie.
Zintegrowany procesor efektów zawiera Reverb,
EQ oraz kompresor, by dostosować brzmienia do
Twoich potrzeb. Odkąd SR-18 może być zasilany
poprzez baterie lub zasilacz, możesz być pewien, że
w każdej sytuacji, gdy potrzebujesz dobrego beatu,
on będzie gotów. Nowa era automatów perkusyjnych
nadeszła – tylko Alesis.

PRO X HI-HAT

to nowy podwójny kontroler Hi-Hatu dla modułów
DM10/DM8. Dwa jednostrefowe talerze o średnicy
12” są kompatybilne ze standardowym statywem
dla klasycznego hi-hatu. Urządzenie charakteryzuje
się bardzo naturalną pracą i daje możliwość grania
brzmień otwartych, półotwartych, zamkniętych,
splash oraz chick. W zestawe otrzymamy, dwa
talerze, zacisk oraz czujnik pozycji.
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SR16

SR-16 zawiera 50 szablonów brzmieniowych stworzonych na wzór brzmień, których używają najlepsi
perkusiści studyjni.
Urządzenie umożliwia tworzenie oraz zapisywanie
własnych szablonów i utworów. Niezależnie od tego,
czy potrzebujesz urządzenia, które pomoże Ci napisać nowe utwory, czy akompaniamentu podczas
koncertów...Ponadczasowy automat perkusyjny
SR-16 jest świetnym rozwiązaniem.

DRP 100

Perkusyjne słuchawki referencyjne Alesis DRP100
oferują niezwykle precyzyjne brzmienie oraz bardzo
skuteczną izolację od hałasu otoczenia. Tym samym
zapewniają perkusiście komfortowy odsłuch w każdych warunkach. Urządzenie odzwierciedla wiernie
wszystkie niuanse brzmieniowe, dzięki zastosowaniu
głośnika 40mm.
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Dystrybucja w Polsce:
LAUDA AUDIO
Ul. Leśna 15A/1
81-876 Sopot

tel: 058-555-0660
www.lauda-audio.pl
info@lauda-audio.pl

facebook.com/alesis.polska
youtube.com/alesispolska
Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku. Oferta nie jest cennikiem w rozumieniu art. 66 Kodeksu Prawa Handlowego.
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