Stomp Box

(20 X 14 X 2)cm

SB - HF is a versatile stomp box with flat top and rounded edges for a smooth playing experience.
Easy to use standing or sitting, with your heel or toe. Also be played with hands or sticks. These different
playing styles leaves room for creativity.
High quality pickups and hardware ensure noise free
performance and produces a powerful bass sound. Allows to performer to create a simple rhythmic selfaccompaniment. It is compact making and easy to transport. It is designed for acoustic or electric
guitarists, bass players and percussionists! Can be used for extended periods of play without leg strain.
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. These portable ( foot and hand) percussion comes with a Rubber-cork sheet featuring
ergonomicall shaped handle for playing comfort.
Το SB - HF είναι ένα ευέλικτο (Stomp-box) με επίπεδη κορυφή και στρογγυλεμένες
άκρες
για
μια
ιδιαίτερη
εμπειρία
στο
παίξιμο.
Φορητό και εύκολο για χρήση σε όρθια ή καθιστή στάση, με το πόδι, τη φτέρνα ή το
χέρι.
Αυτά τα διαφορετικά στυλ παιχνιδιού αφήνουν περιθώρια για τη
δημιουργικότητα. Ο υψηλής ποιότητας αισθητήρας και το υλικό κατασκευής
διασφαλίζει χαμηλό θόρυβο και παράγει ένα δυνατό ήχο μπάσων. Επιτρέπει στον
εκτελεστή να δημιουργήσει μια απλή ρυθμική αυτο-συνοδεία. Είναι συμπαγές και
εύκολο στη μεταφορά. Είναι σχεδιασμένο για κιθαρίστες, μπασίστες και παίχτες
κρουστών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα παιχνιδιού
χωρίς καταπόνηση των ποδιών. TAP Stomp boxes είναι κατασκευασμένα με ένα
είδος κόντρα πλακέ συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών Ash και να έχουν ¼
"jack έξοδο που μπορεί να συνδεθεί ενισχυτές και κονσόλες. Έρχονται με ένα φύλλο
καουτσούκ-φελλού πάνω και διαθέτουν εργονομικά διαμορφωμένη λαβή για
παιχνίδι στο χέρι.

SB - HF ist eine vielseitige (Stomp-Box) mit flachen Oberseite und abgerundeten Kanten für ein
reibungsloses Spiel.
Tragbar und einfach zu Fuß, Ferse oder Hand beim Stehen oder Sitzen zu
benutzen. Diese verschiedenen Spielstile lassen Raum für Kreativität.
Der hochwertige Sensor und die Hardware sorgen für rauschfreie Aufführungen und sorgen für einen
kraftvollen Bassklang. Ermöglicht die Selbstbegleitung des Musikers.
Es ist kompakt und macht es leicht zu transportieren. Kann für längere Zeit benutzt werden.
TAP Stomp Boxes sind mit einer Sperrholzart einschließlich American Ash gebaut und verfügen über
eine Standard-¼ "-Ausgangsbuchse, die in Verstärker oder Konsolen gesteckt werden kann.
Diese Percussion (Fuß oder Hand) kommt mit einem Gummi-Kork-Blatt und verfügt über einen
ergonomisch geformten Griff für Hand spielen.

