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Zoom A1X Four
Multi-effect voor akoestische instrumenten. tekst Hein van Dongen

D

e Zoom A1X is een effectprocessor
die speciaal is ontwikkeld voor
akoestische instrumenten. Hij is niet
alleen geoptimaliseerd voor akoestische
gitaar, maar ook voor saxofoon, harmonica,
trompet en viool. Wanneer je een akoestische gitaar gebruikt met een piëzopickup,
dan kun je bij de A1X verschillende
presets kiezen die het vaak onnatuurlijke
geluid daarvan compenseren. Maar omdat
veel akoestische instrumenten geen
ingebouwd element hebben, is de A1X
ook uitgerust met een opzetbare MAA-1-
microfoonvoorversterker met een xlr-plug
en inschakelbare fantoomvoeding.

Mogelijkheden
Met de A1X kun je uit vijf verschillende
door jou opgeslagen ‘patch memories’
kiezen en deze al of niet tegelijkertijd
gebruiken. Voor elk van die kanalen is
het mogelijk om uit vijftig verschillende
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presets te kiezen. Online kun je met de
Guitar Lab-app nog veel meer presets
downloaden.
De verschillende presets kun je - voor
je ze opslaat - nog uitgebreid van EQ en
effecten voorzien. En natuurlijk belet niets
je om de sax-presets op een gitaar te
gebruiken en allerlei nieuwe sounds te
creëren.

Bediening
De bediening is eenvoudig. In de memorymode sla je de gewenste effecten op onder
de vijf verschillende knoppen voor de
patch memories. In de stomp-mode activeer je met twee voetschakelaars de effecten die je hebt gekozen. In de edit-mode is
het mogelijk om het gekozen effect verder
te bewerken met reverb, chorus, distortion
en een driebands-equalizer. En met het
expressiepedaal bepaal je tijdens het
spelen de effectmix.

De A1X is niet alleen een effectpedaal,
maar ook een stemapparaat en een drummachine met 68 instelbare drumpatronen.
Bovendien heeft het apparaat een
30-seconden looper en kan het automatisch
feedback detecteren en de probleem
frequenties filteren.

Conclusie
De A1X Four is een fantastisch klein en
betaalbaar apparaat om je live-geluid mee
te verrijken. G
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❱❱ GITARIST ZEGT: Deze Zoom processor haalt (veel) meer uit je
akoestische instrument
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RockBoard Stage Tuner
De pedalboardgigant komt met een eigen tuner. tekst Steven Faber

R

ockBoard biedt alles wat je nodig zou
kunnen hebben voor je pedalboard.
Van een grote collectie pedalboards
tot pluggen, kabeltjes, lampjes, modules
voor je aansluitingen, een buffer en meer.
Niet vreemd dus, dat ze nu ook een stempedaal uitbrengen.

Ontwerp
De Stage Tuner heeft het formaat van een
standaard effectpedaal. De aansluitingen
voor je gitaar en versterker (er zijn twee
uitgangen: een die het uitgangssignaal
onderbreekt tijdens het stemmen en een
die het signaal altijd doorstuurt) steken
best ver uit, wat niet heel mooi is en weer
extra ruimte kost op je pedalboard. Hij kan
zowel door een 9V batterij als door een
adapter gevoed worden. Bovenop zit de
schakelaar, een drukknopje voor het
instellen van de referentiefrequentie en
INFO: ROCKBOARD STAGE TUNER ST-01

een knopje waarmee je tot drie halve
toonsafstanden omlaag kunt stemmen.
Het scherm is groot en heeft leds in
blauw, groen en rood.

Resultaat en conclusie
Aan dat scherm dankt de Stage Tuner
zijn naam - en met recht. Zelfs op het
donkerste podium en van flinke afstand
is het duidelijk af te lezen. Met een
marge van +/- 1 cent heeft hij een
gebruikelijke nauwkeurigheid voor
podiumtuners. Er zijn stempedalen die
nauwkeuriger zijn, maar dit geeft een
stabiel beeld en dat is veel waard op
het podium. Als je downtunings gebruikt
wordt dit met één, twee of drie streepjes
aangegeven, maar deze verdwijnen zodra
je gaat stemmen. Dat is jammer, want
hierin kun je mijns inziens niet duidelijk
genoeg zijn.
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De twee uitgangen zijn een mooie toe
voeging; nu kun je kiezen of je stil stemt
of tijdens het spelen kunt zien als je
gitaar verloopt. G
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❱❱ GITARIST ZEGT: Eenvoudig stempedaal met een uitstekend
leesbaar scherm
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