Gebruikershandleiding
Fluorescent Orange Amp In A Box (BJF design)

Dank je wel voor de aanschaf van de Fluorescent Orange Amp In A Box by One
Control.

-

Omschrijving:

Ontworpen om de iconische 'ruwe distortion' van een oranjekleurige versterker na te
bootsen. Met 56dB gain en -80dB ruisniveau, is de Fluorescent Orange ideaal voor de
klassieke hard-rock sound.
-

Bjorn zegt

Een belangrijk deel van de British Invasion van de jaren zestig en zeventig was niet
alleen de bands, maar ook de spullen...en dan vooral versterkers. Orange was een
bedrijf dat een inconisch geluid maakte en veel volgelingen kreeg in de late jaren zestig
met endorsers als Peter Green van Fleetwood Mac en zelfs Led Zeppelin. Halverwege
de jaren zeventig exporteerde Orange over de hele wereld en gitaristen waren onder
de indruk van het rauwe geluid dat zo anders was dan Marshall en Hiwatt......en zo luid!
Bjorn is zeer bekend met dit geluid,want hij heeft alle versterkers uit de late jaren
zeventig bespeeld en gerepareerd. Hij heeft de zogenaamde “crude” distortion
gevangen in het Fluorescent Orange Amp In A Box (FOAIAB) drivepedaal. Met 56 dB
aan gain en een ruisniveau van ongeveer -80dB, is de FOAIAB ideaal voor classic en
hard rock...zelfs vroege metal...wel distortion...geen ruis. De FOAIAB werkt het beste
met humbuckers, zoals de meeste distortionpedalen, maar er is meer dan genoeg
dikke distortion om ook de gebruikers van single coils en P-90's te plezieren. Met
actieve elementen krijg je minder dynamiek, maar een meer vloeiend geluid.
De Fluorescent Orange Amp In A Box geft je de onsterfelijke distortion die we kennen
uit de late jaren zeventig. Net als alle pedalen uit de One Control BJF serie, kan de
FOAIAB overal in je signaalketen gebruikt worden en we moedigen je aan om te
experimenteren. Het kan het geluid van je versterker veranderen of je kan het
gebruiken als voorversterker voor andere drives. Het kan ook in serie worden gebruikt
met alle andere OC BJF pedalen om geheel nieuwe geluiden te krijgen, die helemaal
van jezelf zijn.
*Orange, Marshall en Hiwatt in de bovenstaande tekst zijn alleen gebruikt ter uitleg en
we hebben geen verbintenis met deze merken.

-

Bediening:

Volume: Regelt de gain.

Presence: Boost hoogmid en hoog van het uitgangssignaal.

Master: Regelt het totale uitgangsvolume.

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

-

Specificaties:

Ingangsimpedantie: 500 K
Uitgangsimpedantie: 25 K
Stroomvoorziening: DC 9V met negatieve binnenzijde of 6F22-batterij
Stroomverbruik: 2 mA
Afmetingen: 39(B)x100(D)x31(H) mm
Gewicht: 160 g

