
MICRO CUBE BASS RX: Bas forstærker 

Rå forstærkerkraft og klang i transportabelt format 

 

Ny højttalerteknologi 

Betragt dem som de ultimative mikro-forstærkere med kraftig lyd i høj kvalitet. De anvendte højttalerenheder er af højeste 

kvalitet og særligt udviklet til denne forstærkerserie. 

 

Effektforstærker i stereo 

En RX forstærker skaber med sine to specialdesignede effekttrin og fire højttalere en så overvældende stereo-lyd, at man 

næsten ikke kan tro det. Den ægte stereo konfiguration gør det også muligt at gengive dybe frekvenser, som trodser 

kabinettets fysiske størrelse. 

 

Batteridrift 

Begge de nye MICRO CUBE RX modeller kører på enten batterier eller strømforsyning (strømforsyning medfølger). Og vidste 

du i øvrigt, at MICRO CUBE BASS RX er en af pionererne på markedet for batteridrevne basforstærkere? Endelig findes der en 

batteridrevet forstærkerløsning til bassister! 

 

COSM® forstærkermodeller og digitale effekter 

Guitarister og bassister har igennem mange år vendt sig mod Roland og BOSS i deres søgen efter verdens bedste 

effektenheder. De nye MICRO CUBE RX modeller nyder godt af denne verdensomspændende industristandard, og har 

indbygget 8 COSM® forstærkermodeller, 6 digitale effekter, 3-bånds EQ, samt en kromatisk tuner. 

 

Medrivende stereo-effekter 

De indbyggede stereo-effekter i MICRO CUBE BASS RX trækker på Rolands førende udviklingsarbejde gennem årtier. Nyd den 

utrolige dybde og brede klang fra den indbyggede stereo-chorus og -rumklang. 

 

Rhythm Guide 

Metronomen er den musikstuderendes ”bedste ven”, men det monotone ”klik, klik, klik” kan blive trættende i længden. Og her 

kommer MICRO CUBE BASS RX’s indbyggede Rhythm Guide meget belejligt ind i billedet. Det er som at have en trommeslager 

i din forstærker. Vælg imellem en række forskellige grooves, du kan øve til, så du kan forbedre din timing samtidig med at du 

øver i en behagelig, musikalsk sammenhæng, eller spil bare med til rytmerne for sjov. 

 

Udgange 

Phones/Recording udgangen tjener to formål: Sæt et par hovedtelefoner til og nyd den luksus at kunne øve uforstyrret med 

bred, behagelig stereolyd, eller forbind udgangen til en mixerpult eller optager, så du kan overføre det direkte signal fra din 

MICRO CUBE RX. 

 

Indgange 

Via line-indgangen i MICRO CUBE BASS RX kan du tilslutte en guitar, bas eller mikrofon. Og med stereo AUX indgangen kan 

du sende signalet fra en iPod®, CD-afspiller eller et instrument ind i forstærkeren, så det kan mixes sammen med din egen 

lyd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MICRO CUBE BASS RX: Bas forstærker 

Rå forstærkerkraft og klang i transportabelt format 

Forstærker 

Udgangseffekt 

2.5 W + 2.5 W 

Indgangsniveau (1 kHz) 

INPUT: -10 dBu 

STEREO AUX IN: -10 dBu 

MONO AUX IN: -10 dBu 

Højttalerenheder 

4 stk. 10 cm. (4") enheder 

Kontrolmuligheder 

POWER knap, TUNER omskifter, COMP omskifter 

COSM-sektion 

COSM AMP type omskifter (OCTAVE BASS / SUPER FLAT/FLIP TOP / B MAN / BASS 360 / SESSION / CONCERT 

810/MIC), GAIN drejeknap, VOLUME drejeknap 

Equalizer-sektion 

BASS drejeknap, MIDDLE drejeknap, TREBLE drejeknap, EFX drejeknap (CHORUS/FLANGER/T-WAH), DELAY/REVERB 

drejeknap 

Rhythm Guide sektion 

START/STOP knap, TAP TEMPO knap, PATTERN drejeknap (METRONOME / ROCK1 / ROCK2/BLUES / COUNTRY / 

R&B/BALLAD / JAZZ / FUNK / LATIN / DANCE), 

VARIATION knap, VOLUME drejeknap 

Kontrollamper 

POWER 

TUNER 

TUNER, TUNING METER 

RHYTHM GUIDE 

RHYTHM GUIDE, VARIATION 

Andre 

Tilslutninger 

Indgang (1/4" jack), indgang t. fodkontakt (1/4" jack), STEREO AUX IN (stereo mini-jack), MONO AUX IN (1/4" 

jack), REC OUT/PHONES (stereo 1/4" jack), 

Strømkrav 

DC 9 V: Strømforsyning (medfølger), eller 6 stk. 1.5 volt AA alkaline batterier (købes separat) 

Strømforbrug 

186 mA 

Tilbehør 

Bærerem, strømkabel, strømforsyning, brugermanual 

Ekstraudstyr 

Fodkontakt (BOSS FS-5U, FS-6), forbindelseskabel (PCS-31) 

St 

 

 



ørrelse og Vægt 

Bredde 

296 mm 

11-11/16 tommer 

Dybde 

207 mm 

8-3/16 tommer 

Højde 

294 mm 

11-5/8 tommer 

Vægt 

6.8 kg 

15 lbs. 

 


