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VÝKONOVÁ BRZDA

SILENT SCREAM LBS 
POWER ATTENUATOR
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Chcete cvičit doma na lampový zesilovač s plným zvukem a neotravovat hlukem 
celý dům a široké okolí? Potřebujete nahrávat v pohodlí domova a sousedé nemají 
pochopení pro vaše hlasité rockové riffy? Potřebujete na scéně hrát tišeji, než si 
přeje váš zesilovač? Potom se vám bude hodit výkonová brzda 4rockers Silent 
Scream LBS!

Výkonová brzda Silent Scream LBS je určena pro elektronkové kytarové 
zesilovače, které obvykle mají svůj nejlepší zvuk až při celkem vysoké hlasitosti. 
Zapojení 4rockers Silent Scream LBS do signálové cesty mezi zesilovač a 
reproduktor vám umožní regulovat výslednou hlasitost reproduktoru při zachování 
nejlepšího nastavení zesilovače tak, jak jste zvyklí na koncertě nebo ve zkušebně. 

Zkratka LBS v názvu aktuální verze 4rockers Silent Scream znamená Live - 
Bedroom - Studio. Kromě běžné regulace hlasitosti pro živé (live) hraní na 
koncertech a ve zkušebnách má totiž i "ložnicový" ("bedroom") režim, kdy je 
výstupní hlasitost ještě výrazně nižší a umožní tak na stowattový lampový 
zesilovač cvičit i v panelovém domě se spoustou nájemníků. Režim Studio pak 
umožňuje nahrávání zvuku do počítače přes linkový výstup, který je ale plně 
galvanicky oddělen od interní elektroniky lampového zesilovače. Tím se výrazně 
zvyšuje odstup od brumu či rušivých napětí v signálu a i se zvyšuje bezpečnost. 
Tento režim vám umožní dokonce nahrávat bez připojeného reproduktoru díky 
interní umělé zátěži ve 4rockers Silent Scream. V nahrávacím softwaru pak 
"postavíte" virtuální reproduktory a virtuální mikrofony a posloucháte signál tak, 
jako ve velkém studiu, kdy hrajete na kytaru v režii a zesilovač s reproduktorem a 
mikrofonem je v jiné místnosti studia. Nahrávat tak můžete zcela potichu i v noci. 
Tento systém nahrávání má velkou výhodu i v tom, že virtuální reproduktory a 
mikrofony můžete následně měnit až v průběhu míchačky. Nemusíte se tak bát, 
jestli jste mikrofon postavili k reproduktoru správně a jestli jste vybrali ten pravý.

"Neměl jsem vždycky peníze na pronájem studia a přesto jsem chtěl nahrávat elektrické 
kytary s plně lampovým zvukem, ne přes simulace. Tak jsem si vymyslel Silent Scream."

Slávek Šámal, 4rockers
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