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Rockboard Mod 5

Directe speakersounds

De nieuwste module van Rockboard
heeft een ingebouwde DI met de klank
van zes speakerkabinetten. tekst Steven Faber

Z

ou het niet handig zijn om
alle aansluitingen van je
pedalboard (gitaarkabels,
netsnoer, midi, footswitchkabel) netjes op een plek te
hebben? Dat is de gedachte achter
de Mod serie van Rockboard. En
omdat iedereen zijn eigen wensen
heeft zijn er inmiddels verschillende versies verkrijgbaar. Allen zijn
ze compact en eenvoudig te monteren op een pedalboard, al dan
niet van Rockboard zelf. De hier
geteste Mod 5 biedt meer dan een
patchbay alleen doordat hij zes
IR’s bevat.

IR
Een Impuls Response (IR) geeft je
gitaarsignaal de klank mee van een
ruimte (galm) of speakerkabinet.
ROCKBOARD MOD 5
OORDEEL

❱❱ GITARIST ZEGT: Elke Mod is handig, maar met deze
kun je zelfs je versterker thuislaten.

Met de Mod 5 kun je je pedalboard
dus rechtstreeks aansluiten op een
PA of computer terwijl het klinkt
alsof je een microfoon voor je speakerkabinet zet. Om deze techniek
in de Mod te integreren heeft Rockboard samengewerkt met Mooer,
dat al diverse pedalen heeft waarin
IR’s gebruikt worden.

Mogelijkheden
De Mod 5 heeft drie trs-jacks die
het eenvoudig maken je gitaar, versterker en effectloop aan te sluiten.
Met een schakelaar kies je tussen
mono of stereo ingangssignaal. Het
laatste pedaal sluit je aan op de IR/
DI-ingang aan de achterkant van de
Mod 5 en dit signaal komt er aan
de voorkant uit bij de parallel- (zonder IR) en xlr-uitgang (met IR). Voor
stil oefenen is een hoofdtelefoonuitgang met volumeregelaar toegevoegd en de IR’s zijn te selecteren
met een draaischakelaar.
De IR’s die standaard in de Mod

5 zitten bevatten de klanken van
bekende gitaar- en baskabinetten,
maar heb je zelf IR’s die je te gek
vindt, dan kun je ze met de bijpassende software en usb-aansluiting
eenvoudig laden.

Gebruik en conclusie
Het is goed om te noemen dat de
Mod 5 voeding nodig heeft en dat
er geen aansluiting is voor een netsnoer. We hebben ‘m getest met
hoofdtelefoon en bij het maken van
opnames en alles werkt eenvoudig
en zoals verwacht. Bij directe opnames verandert een vreselijk krasserig
distortiongeluid opeens in een lekkere gitaarsound als je een van de
IR’s selecteert. Daarnaast zijn we
erg te spreken over de mogelijkheid
eigen IR’s te laden, zoals bijvoorbeeld te krijgen van Celestion.
De Mod 5 is de ideale pedalboardtoevoeging voor wie stil wil oefenen,
live zonder versterker wil spelen en
direct opnames wil maken. G

ROCKBOARD MOD 5
RICHTPRIJS: € 179,LAND VAN HERKOMST:
China
TYPE: patchbay met DI
en IR’s
AFMETINGEN: 47 x 175
x 85 mm (hxbxd)
GEWICHT: 470 g
REGELAARS: hoofdtelefoonvolume, IR-selectieschakelaar
OPTIES: je kunt eigen IR’s
laden
REEKS: er zijn diverse
Mods die verschillende
functie bieden
DISTRIBUTIE:
W-Music Distribution,
Markneukirchen (D),
Tel: +49 (0) 37422 555 0
WEBSITE:
www.rockboard.net

Rivalen
■ Digitech Cabdryvr
■ Mooer Radar
■ Hotone Binary IR Cab
■ Hughes & Kettner

Red Box MK 5
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