
Gebruikershandleiding 

Sonic Silver Peg (BJF design) 

 

Dank je wel voor de aanschaf van de Sonic Silver Peg by One Control. 

 

- Omschrijving: 

De Silver Sonic Peg reproduceert het geluid van een iconische jaren zeventig 
buizenversterker met een vergelijkbare naam. Deze zeer responsieve basvoorversterker is 
bruikbaar met elke muziekstijl. Met een dynamisch toonbereik, vergelijkbaar met de originele 
versterker, zorgt de schakelaar aan de zijkant van de behuizing voor een boost/cut van 15dB. 
Uiteindelijk is dit pedaal perfect voor iedere bassist. 

- Wat Bjohn Juhl zegt 

Met iedere aanslag van de snaar, wordt er een bepaalde attack toegevoegd dat kracht geeft 
en een momentum in de band. En met iedere aanslag voegt een dikke sustain kleur toe aan 
de bastoon, samen met een belangrijke en herkenbare aanwezigheid. 
 
Naar mijn mening zouden alle basversterkers dynamisch moeten reageren op snelheid en 
kracht. Monumentale vintage basversterkers hebben een levendige kleuring, een brede 
tolerantie en een diepe adem waardoor ze elk genre aankunnen. 
 
We vingen een geluid dat vergelijkbaar is met de 100W "V4" buizenversterker, uitgebracht 
door Ampeg in de jaren zeventig. 
 
In 1969 veranderde het geluid van de elektrische bas voor altijd. De "SVT" kwam op de 
wereld. De "SVT"-versterker, door velen als een "legendarische versterker" omschreven, 
zorgde voor een revolutie in de baswereld. 
 
Zo ver ik weet was de SVT de eerste basversterker met een speakerkabinet met een hogere 
resonantiefrequentie dan het basgeluid van de basgitaar. 
 
De V-serie, de opvolger van het SVT-model, heeft ook dezelfde karakteristieken. Het 8"×10 
kabinet van de V-serie heeft ook nog eens een hogere resonantiefrequentie als het 
basgeluid. Daarom ervaart de speler lage oversturing en fenomenale kracht.  
 
Sonic Silver Peg slacht er in de kracht van de legendarische versterker te geven door de 
Volume-knop aan het begin van het circuit te plaatsen. 
 
Daar bovenop heeft de Sonic Silver Peg net als het origineel een actieve Mid-knop dat een 
boost / cut van ± 15 dB rond de 800 Hz geeft. De Tone-knop bedient het low pass filter welke 
ingesteld kan worden van 300 Hz tot 10 kHz. 
 
En met de 0 dB / -15 dB-schakelaar is het mogelijk om te schakelen tussen het geluid van de 
originele twee ingangen. Van een clean, ambachtelijk basgeluid tot kleurrijke en krachtige 
overdrivetonen. Door het flinke uitgangsniveau kan je je signaal ook rechtstreeks op een 
mengpaneel aansluiten. 
 



Dit pedaal geeft het gewilde, universele basgeluid waar iedereen naar zoekt. Probeer de 
Sonic Silver Peg zelf eens. 

- Bediening: 

Volume: Regelt het totaalvolume. 

 

Tone: Regelt de hoge frequenties van het uitgangssignaal. 

 

Mid: Regelt de midfrequenties van het uitgangssignaal. 

 

“0dB/-15dB” schakelaar: Zet -15 dB modus AAN / UIT 

 

Voetschakelaar: Zeht het pedaal aan of uit  (True bypass) 

 

 

 

- Specificaties: 

Ingangsimpedantie: 1M  

Uitgangsimpedantie: <2K 

Stroomvoorziening: DC 9V met negatieve binnenzijde of 6F22-batterij. 

Stroomverbruik: 2mA 

Afmetingen: 39(B)x100(D)x31(H) mm 


