
Het VOX V847-C customwah-pedaal is
gebaseerd op de klassieke V847, maar
levert eenmodern, bĳzondermarkant
geluidmet eenwarm geluidskarakter.

Door het filter aan te passen en het
frequentiebereik te verlagen, kon een krachtig,
smeuïg totaalgeluid worden bereikt.
Gecombineerdmet extra zachte rubberen
voetjes voor een bĳzonder soepel in- en
uitschakelen van het effect en het echte
bypass-circuit, is de in Japan gemaakte VOX
V847-C het ideale wah-pedaal voor de
moderne rockgitarist.

De VOXCambridge50modeling-
gitaarversterker combineert
hoogwaardige amp-modelingmet
baanbrekende Nutube-
buizentechnologie. Hĳ produceert een
natuurgetrouw, vet geluid.

Het geheim is gebaseerd op de Virtual
Element Technology (VET), waarmee die
vette geluiden kunnen worden
opgeroepen: overdrive, respons en
dynamiek komen overeenmet die van
buizenversterkers en zĳn absoluut
authentiek. In combinatie met de state-
of-the-art Nutube in de voorversterker,
wat de kenmerkende
geluidseigenschappen van een buis

oplevert, is het geluid van deze versterker
absoluut overtuigend.

■Moderne modeling-versterker met
Nutube-technologie
■ 50 watt uitgangsvermogen
■ 12"Celestion-luidspreker
■ 11 versterkermodelen en 8
effecttypen
■ Geïntegreerde USB-AUDIO-
interface
■ Tone Room en JamVOX III
software inbegrepen
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De VOXVALVENERGY-pedalen zĳn
extreem veelzĳdige, analoge
voorversterkers voor gitaar, die allemaal
zĳn uitgerustmet de nieuweNutube-
buizentechnologie en dus zorgen voor
het geluid, de respons en het gevoel
van conventionele buizenversterkers.

De pedalen hebben drie verschillende
bedieningsmodi: als een distortionpedaal
voor de versterker, als een volledige
preamp voor aansluiting op de
retouringang van een gitaarversterker, of
standalone als een voorversterker met zĳn
eigen luidsprekersimulatie voor aansluiting

op eenmixer, een PA of een DAW. In het
midden van demetalen behuizing van de
pedalen zit een OLED-display die de
golfvorm van het passerende gitaarsignaal
in realtime toont.

■ Nutube-voorversterker in
pedaalformaat
■ 3 bedieningsmodi: vervorming,
voorversterker, voorversterker met
luidsprekersimulatie
■ Rocksound van crunch tot lead
■ OLED-display voor golfvorm
■ Bright-schakelaar en 3-bands EQ
■ Kanaalschakelfunctie

€ 329,00

Leveren v.a.

Alles erop, eraan en erin

Analoge Nutube-buizenversterkers
in pedaalformaat

De VXT-1, de eerste pedaaltuner van VOX,
ismet dezelfde toewĳding en
professionaliteit gebouwd als de populaire
versterkers en tops van dit merk. Dit blĳkt
niet alleen uit het unieke displaymet
diamant-look, maar ook uit de uitstekende
technische kwaliteiten.

Naast sensationele tuning-nauwkeurigheid
van +/- 0,02 cent, heeft de VXT-1 tien offset-
modi voor verschillende stemmingen. Het true
bypass-circuit voorkomt ook dat het geluid
onbedoeld wordt gekleurd enmet de DC-
OUT-aansluiting kunnen extra pedalen op het
pedalbord worden gevoed.

„Diamonds are forever“Custom-wah voor hedendaagse gitaristen

1x12“ 8

VXVALVENERGYCD

VXVALVENERGYCE

VXVALVENERGYME

VXVALVENERGYSD

€ 129,00€ 239,00

€ 189,00
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De intelligente VOX VH-Q1 noise
cancelling-hoofdtelefoon herkent en
isoleert specifiek de frequenties van
akoestische gitaren en stemmen.
Storende achtergrondgeluidenworden
volledig gemaskeerd - dit geldt zelfs voor
geluiden die uit je eigen lichaam
voortkomen (bĳvoorbeeld door
beweging).

Bovendien ondersteunt de VH-Q1 tal van
veelgebruikte bluetooth-codecs en
ondersteunt hĳ Google Assistant en Siri. Hĳ
biedt een kristalheldere audio-ervaring! De
VOX noise cancelling-hoofdtelefoon is een
perfect hulpmiddel voor gitaristen en
zangers.

■ Actieve noise cancelling-
hoofdtelefoon in smaakvol VOX-
ontwerp
■ Slimme functies voor gitaristen
■ Geluid van buitenaf (akoestische
en elektrische gitaren, bassen) kan
indien nodig worden geïsoleerd,
verbeterd en traploos worden
bĳgemengd.
■ Individuele microfoons aan de
binnen- en buitenkant
■ Kan worden gebruikt via bluetooth
of kabel
■ Kan worden gebruikt als een
bluetooth-headset voor handsfree
bellen
■ Kleuren: zwart/goud & wit/rose-
goud

Dezemaken het verschil

Perfecte sound inallegenres

Als een semi-akoestische gitaar met drie
pickups was de VOX Bobcat in het
midden van de jaren zestig een
regelrechte sensatie. De legendarische
vintage sfeer is in demoderne nieuwe
editie van de VOX Bobcat behouden.

■ Semi-akoestische gitaar
■ 3 single coils (S66) / 2 V90 pickups
(V90)
■ Gelĳmde hals
■ Open GROVER mechanieken
■ Tune-O-Matic bridge
■ Kleuren: zwart, cherry red,
sunburst

De VOXBobcat is terugStarstream bassen met opwindend
design in een goedkope, passieve variant

De bĳzondere vorm van de bassdrum en
de topkwaliteit zĳn twee eigenschappen
waarvoor de Trixon-drums, later bekend
als VOX, bekend stonden. Met de nieuwe
VOX TELSTAR Limited Edition laat VOX
de iconische drumset uit de jaren zestig
opnieuw schitteren.

De originele set-up is ontegenzeglĳk
herkenbaar dankzĳ de vorm van de
bassdrum (berken), die drummers qua
sound een grote flexibiliteit biedt. Een tom,
een floortom en een snaredrum zĳn
inbegrepen (allemaal van elzenhout). De
geavanceerde 'krokodillen'-finish is net zo
opvallend als de vorm van de ketel van de
kick-drum. Dit staat voor de sterke
expressiviteit van deze kit.

■ Beperkte oplage van de bĳzondere
VOX-drumset uit de jaren zestig
■ Extravagante, ovale bassdrum
■ Kit bestaande uit bassdrum
(18"+12" x 13"), snaredrum (14" x
5"), tom (13" x 7,5") en floortom
(16" x 15,5")
■ Incl. bassdrumpedaal, tomhouder,
snarestand, bekkenhouder en hi-
hat-stand in een vintage look.

Groeten uit de jaren 60
Activenoise
cancelling-
hoofdtelefoon
in stijlvol VOX
design
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De actieve VOX Starstream
Artist bassen veroorzaakten
wereldwĳd een sensatie toen ze
werden geïntroduceerd. Met de
passieve StarstreamBass-serie
zĳn er zes nieuwemodellen die
aanzienlĳk goedkoper zĳn en

toch hetzelfde opwindende
ontwerp bieden.

■ Elektrische bas in het
Starstream-ontwerp
■ Passieve elektronica
■ Short scale (770 mm)
■ 1x humbucker (1H) / 2x single
coil (2S)
■ Body: populier / ABS
■ Inclusief gigbag
■ Kleuren: zwart, rood, wit

De VOXMINI SUPERBEETLE AUDIO is
een traktatie voor oog en oor. De
bluetooth-luidspreker in een retro-
ontwerp levert een perfect geluid in alle
genres en heeft zelfs een elektrische-
gitaaringang voor ommee te jammen.

De 1"-tweeter en de 6.5"-woofer in
combinatie met een vermogen van 50W
zorgen voor een waanzinnig geluid. Dankzĳ
de bedieningselementen TREBLE, MIDD-
LE, BASS en zelfs SUB-BASS is de sound
bĳ het afspelen van je favoriete nummers
rĳk en krachtig.

■ Bluetooth-speaker in een retro-
ontwerp
■Mini-stack (top + box)
■ 50 watt vermogen
■ Kan ook worden gebruikt als een
gitaarversterker
■ Aansluiting voor VOX amPlug
Gitaar-versterkermodule
■ amPlug AC30 geïntegreerd
■ 6.5" woofer + 1" tweeter
■ Kleuren: zwart en ivoor

€ 1.999,00 € 349,00

€ 419,00

€ 599,00 € 1.499,00


