STEVEN FABER

is testredacteur van
ons zustermagazine Gitarist.
Daarnaast geeft hij les op zijn gitaarschool en speelt hij graag pop en jazz.
Steven houdt van Amerikaanse gitaren, Nederlandse boetiekversterkers
en te veel pedalen.

Mooer Hornet

Black
Type: modeling oe
fenversterker
Vermogen: 15 wa
tt
Speaker: 6,5 inch
Aansluitingen:
Bluetooth, hoofdt
elefoon, auxin, jack-in, 18V
DC-adapter (mee
ge
leverd)
Effecten: 3x modu
latie, 3x delay,
3x reverb
Ampmodeling: 9
versterkertypes
Afmetingen: 29 x
25,5 x 17,3 cm
Gewicht: 2,9 kg
Prijs: € 117,Importeur: W-Di
stribution (www
.mooeraudio.com)

MOOER HORNET BLACK

OEFENAMP VOOR METALHEADS
De Hornet is Mooers versie van de huiskamerversterker, een handzaam apparaat dat dankzij zijn
styling niet misstaat in een woonkamer. Omdat je naast de luie stoel niet wilt klooien met pedaaltjes, snoertjes en adapters, moet de versterker zijn voorzien van alle basisgeluiden en het liefst een
stuk of wat effecten. De Hornet heeft het allemaal.
Zoals je kan verwachten is de Mooer Hornet
een modelingversterker. Je hebt de keuze
uit negen basissounds, af te stellen met de
grote draaischakelaar op het frontpaneel.
Er zijn twee cleane sounds, een Plexi en
modellen van zes verschillende high gain
versterkers. Alle klassieke gitaarsounds van
Hendrix tot Hammett heb je in dit kastje
dus meteen bij de hand. De sounds in deze
zwarte Hornet richten zich voornamelijk op
het zwaardere gitaarwerk. Er zullen binnenkort ook nog rode, witte, groene en blauwe
Hornets verschijnen met weer andere versterkermodellen.

INSTELLEN De originelen van de versterkersounds zijn herkenbaar, maar het geluid is
een tikje dozig door de enkele 6,5 inchspeaker. Als je wilt kun je er ook een hoofdtelefoon op aansluiten en dat komt de
sound van de versterker zeker ten goede.
Met een effectieve driebands-toonregeling
en gainregelaar kun je verder je sound
instellen. Ook beschikt de Hornet over een
aardig aantal effecten. Er zijn drie modula040
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tie-effecten (chorus, phaser, vibrato) drie
delays (analog, tape, digital) en drie reverbs
(room, hall, church). Van de modulatie en
de delay kun je met een taptempo-knopje
de snelheid instellen. Verder zit er een
ingebouwd stemapparaat in en kun je via
bluetooth ook muziek van je smartphone
streamen.

PRAKTISCH De Hornet oogt cool in zijn
retro-futuristische behuizing. En alleen als
Bluetooth-speaker is hij haast zijn geld al
waard. Maar in eerste instantie is het een
oefenversterker en hij heeft veel klankmogelijkheden aan boord. Natuurlijk kun je

van een versterker die voor minder dan
honderd euro over de toonbank gaat geen
wonderen verwachten wat betreft klank.
Hij levert duidelijk iets in ten opzichte van
zijn duurdere concurrenten. Maar hou je
van de zwaardere muziekstijlen en wil je
thuis kunnen oefenen wanneer je wil, zonder telkens je high gain-buizentop te moeten opwarmen en vervolgens de pannen
van het dak te blazen, dan is de Mooer
Hornet Black een uiterst praktische
oplossing.

