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   Waves præsenterer:  

THE TONI MASERATI COLLECTION
Toni Maserati er en af tidens hotteste pro-
ducere, og det er ham der bliver ringet til, 
når navne som Black Eyed Peas, Beyoncé, 
Usher, Alicia Keys, Macy Grey. Mary J. Blige, 
Sting og David Bowie går i studiet. 

I samarbejde med med Waves - og baseret 
på de effekter, han selv bruger - har Toni 
Maserati nu udviklet The Toni Maserati Col-
lection: Super-producerens egne vellyds-
værktøjer - klar til brug i dit studie. 
 
 

Toni Maserati Collection er 6 intuitive og 
effektive redskaber, optimerede til at opnå 
den rigtige, professionelle lyd - der, hvor du 
virkelig har brug for det:  Akustisk & elek-
trisk guitar, bas, trommer, piano og vokal.  
 
De enkelte processorer indeholder en 
kombination af EQ, dynamics, delay/chorus 
og rumklang, og hver enkelt har netop det 
effekt-mix, som efter Mr. Maserati’s mening 
er ideel til det specifikke formål:

GTi Guitar Toner (ikke at forveksle med “Tuner”) 
skaber den helt rigtige lyd på guitaren, f.eks. en  fed 
Chorus, en rør-agtig “opfedning” eller en diskret 
flanger. 

ACG Acoustic Guitar Designer er 
det optimale udgangspunkt for fed aku-
stisk guitarlyd, hvad enten du er til lyrisk 
fingerspil eller hårdtslående rytme.

HMX Harmonics Generator 
giver det rigtige løft til elektrisk og 
akustisk piano. I Modal mode får du 
bredde og fylde og i Bounce mode 
tilføjes rum og delay som kan give 
energi og presence til instrumentet.

DRM Drum Slammer 
giver professionel lyd 
og masser af energi til 
rytmesporet.  
 
”Omskifter” mellem 7 
forskellige typer: BD, 
Snare top/bund, Tam, HH, 
Overhead og Room.

B72 Bass Phattener 
er både til basser med 
strenge og dem med 
tangenter.  
 
“DI” indstillingen 
fremhæver den runde, 
varme og levende 
basguitar-lyd, mens 
“Synth”-programmet 
giver den fede bund, 
komplet med stereo-
fylde og harmoniske 
over- og undertoner.

VX1 Vocal Enhancer 
er et vokal-værktøj 
med 3 “Contours” 
eller rumkarakteristik-
ker. Selvfølgelig er der 
også  matchende EQ 
og dynamics.

The Toni Maserati Collection er et 
must for alle seriøse musikmagere 
- bestil din i dag hos Waves-eksperten

Native (AS, RTAS, VST og AU)


