
NATURAL SOUND BUFFER

De RockBoard® Natural Sound Buffer behoudt het natuurlijke geluid van
een gitaar of bas in samenwerking met pedalen en voorkomt signaalver-
lies. Vooral muzikanten die veel pedalen aansluiten tussen instrument
en versterker, kennen het probleem van een signaal dat minder luid en
helder wordt, met een duidelijk kwaliteitsverlies.
Maar wij hebben de oplossing: De RockBoard® Natural Sound Buffer!

Het is voorzien van een voorversterker-buffercircuit dat het gitaarsignaal
met een hoge impedantie omzet in een signaal met lage impedantie en
het geeft het een onhoorbare hoeveelheid extra gain mee. De Rock-
Board® Natural Sound Buffer sluit je aan tussen je instrument en het 
eerste pedaal in de reeks. Op deze manier zal de RockBoard® Natural 
Sound Buffer het signaal voorzien van geluid, zonder oversturing of ex-
tra ruis en dit maakt het mogelijk om lange kabels te gebruiken zonder 
verlies in frequenties. Sluit simpelweg een optionele, gestabiliseerde 9V 
DC-adapter (2.1 X 5.5 mm holle plug, negatieve binnenzijde)zoals de 
Rockboard® Power Ace (niet meegeleverd) aan op de stroomingang van 
de RockBoard® Natural Sound Buffer, plug je instrument in op de ingang 
van de RockBoard® Natural Sound Buffer en sluit de uitgang aan op de 
ingang van je eerste effect.
Let op: bij bepaalde effect pedalen die een hoog impedantie ingang        
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signaal nodig hebben, zoals veel fuzz pedalen, kunnen ongewenste ge-
luiden zoals vervorming en feedback onstaan als ze na de Natural Sound 
Buffer in de signaalketen worden geplaatst. Mochten dit soort ongewens-
te zaken zich voordoen bij het gebruik van effectpedalen in combinatie 
met de Rockboard® Natural Sound Buffer, experimenteer dan met de 
plaatsing van de Rockboard® in de signaalketen tot deze volledig tot 
zijn recht komt.

Specificaties van de RockBoard® Natural Sound Buffer

•	 Voorversterker	signaal	buffer
•	 Voorkomt	signaalverlies	in	de	effect	keten
•	 Geeft	presence	terug	aan	het	geluid
•	 Metalen	behuizing
•	 6.3	mm	mono	in/uitgang	aansluitingen
•	 Stroomvoeding	via	een	optionele	9V	DC	adapter,	2.1X	5.5		
 mm holle plug polariteit (-) midden (Rockboard Power Ace  
 aanbevolen)
•	 Werkt	niet	op	batterijen
•	 Afmetingen:	74	mm	x	42	mm	x	33	mm	(B	x	D	x	H)
•	 Gewicht	92	gram
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