
test | Elysia Karacter 500 stereoverzadigingmodule

advertentie

  HET OORDEEL

 • veelzijdig door Color, m/s en blend
 • stil circuit voor een distortion

 • geen filtering
 • vrij harde knee

+

–

door Wessel Oltheten > wessel@interface.nl

SPECIFICATIES

•  2 units brede 
500 Series-module

•  discrete class-A 
componenten

• m/s-mode
• dualmono of stereo link
• knoppen met stapjes
• wet/dry-mixregelaar

INFO

•  prijs excl: 
€ 630,-

•  distributie: 
m2m BE, 
+32 71 502508 

•  internet: 
www.m2mpro.com, 
www.elysia.com

De Karacter 500 is net zo opgezet als 
de andere Elysia-modules, waardoor je 
op twee meter afstand niet kunt zien 

of je te maken hebt met de transient shaper, 
compressor, equalizer, of in dit geval met de 
saturator. Maar waarom zou je ook iets veran-
deren aan deze overzichtelijke huisstijl, be-
staande uit acht grote aluminium knoppen die 
in kleine stapjes verdeelde potmeters bedie-
nen, het verlichte logo in het midden en de 
drukknoppen voor de verschillende opties 
daartussen? Maar verder dan het uiterlijk en 
het tweekanaals klasse A-circuit gaat de ver-
gelijking niet, want de Karacter 500 is – 
anders dan zijn collega’s – niet bedoeld als 

Elysia doet alles net een beetje anders, en daarmee geven ze karakter 
aan hun producten. Zo ook aan hun laatste uitvinding...

transparant klinkende processor. 
In de basis bestaat de processor uit twee 

kanalen waarvan je de hoeveelheid overstu-
ring kunt manipuleren met een potmeter 
voor het ingangsniveau (drive). De uitgang 
heeft een eigen regelaar (gain) om te com-
penseren voor het niveauverschil dat je met 
de driveknop veroorzaakt. Elk kanaal heeft 
daarbij een wet/dry-mixer en een knop voor 
Color. Die laatste geeft de Karacter 500 een 
belangrijk deel van zijn veelzijdigheid, want 
het heeft invloed op de hoeveelheid distor-
tion op de lage frequenties ten opzichte van 
de hoge frequenties. Het is eigenlijk gewoon 
een shelving fi lter, waarmee je de hoeveel-
heid lage frequenties die het vervormingscir-
cuit in gaan kunt bijstellen. 

Leuk, zul je denken. Maar als ik meer ver-
vorming op de hoge frequenties wil, klinkt het 
dus ook meteen dun, door het verzwakte 
laag? Daar hebben ze aan gedacht bij Elysia, 
want de Color-knop bedient niet alleen het pre-
distortion-fi lter, maar ook een postdistortion-fi l-
ter dat weer corrigeert voor het pre-fi lter. 
Color verandert dus de klank van de vervor-
ming, maar doet zo min mogelijk met de alge-
hele frequentiebalans. Zo kun je dus vooral het 
hoog vervormen (als een exciter), maar toch 
een vol klinkend resultaat afl everen. 

Turbo Boost
Het type vervorming kun je van symmetrisch 
in asymmetrisch veranderen met de Fet 
Shred-knop. Dit vergroot de hoeveelheid 
even harmonischen die je aan het signaal 
toevoegt; meer zoals een buizenversterker 
zou vervormen. In Fet Shred-mode heb je 
ook de beschikking over de Turbo Boost-

functie, die de threshold van vervorming 
verder omlaag brengt (voor nog heftigere 
klanken). De Karacter 500 kan als twee mo-
nokanalen of een gekoppeld stereokanaal 
werken, waarbij de linker rij potmeters twee 
kanalen bedient. 

Maar de Karacter 500 gaat nog een stap 
verder, door ook m/s-bewerking mogelijk te 
maken. Hiermee kun je het somdeel (mid) en 
verschildeel (side) van een stereogeluid 
apart bewerken. Dat maakt heel bijzondere 
stereoverbredingseffecten mogelijk, door bij-
voorbeeld heftige distortion op het s-kanaal 
te zetten en het m-kanaal met rust te laten.

Lage ruisvloer
Wat me meteen opvalt, is dat dit ding minder 
troep omhoog haalt dan het gemiddelde gi-
taarpedaal dat je voor distortion gebruikt, 
maar ook minder dan mijn Culture Vulture 
buizendistortion. De ruisvloer ligt laag, waar-
door je puur de klank van de vervorming 
krijgt en niets meer. Die vervorming klinkt 
crunchy, vanwege de vrij steile knee. Dit is 
de reden waarom de Karacter 500 anders 
klinkt dan een overstuurde buizenversterker, 
ook al spreekt Elysia van ‘tube inspired dis-
tortion’; het overgangsgebied tussen clean 
en vervormd is vrij klein, wat het toevoegen 
van een klein randje vervorming lastig 
maakt. Het ‘zingt’ niet zo mooi als bijvoor-
beeld de Culture Vulture. Dat is op zich hele-
maal niet erg, mits je het apparaat maar niet 
aanschaft in de veronderstelling dat je 
daarna geen buizenapparatuur meer nodig 
zult hebben.

Elk voordeel heb…
Wat de Karacter 500 wel doet, is uitblinken 
in het radicaal omvormen van je geluid. Haal 
er een synthbas doorheen en je kunt hem 
met de drive- en color-knoppen laten 
zoemen, knagen, bulderen of snijden. Op 
drums vind ik het ook te gek, vooral in com-
binatie met de wet/dry-mix. Het vervormde 
geluid mengt heel mooi met het originele 
signaal, zonder de faseproblemen die veel 
gitaarpedalen veroorzaken als je ze parallel 
in je mix gebruikt. Dat komt waarschijnlijk 
door het ontbreken van fi lters op de Karac-
ter 500; al heeft dat tegelijk als nadeel dat 

een beetje hoogfrequente gruizigheid wegha-
len er niet bij is.

Met name op instrumenten als gitaar en 
piano vind ik de Karacter 500 om die reden 
niet zo mooi klinken; dan mis ik een low 
pass-fi lter om het geluid tonaal genoeg te 
kunnen laten klinken en niet ‘knetterend 
kapot’. Natuurlijk houdt niets je tegen om je 
eigen eq op het vervormde signaal te gebrui-
ken, maar daarmee stel je wel de wet/dry-
mixer buiten gebruik. Wat dat betreft zou 
Elysia er goed aan doen in de toekomstige 
19”-versie van dit apparaat een insertpunt 
op het distortionsignaal toe te voegen.

Conclusie
Ik zie de Karacter 500 als de analoge versie 
van de Soundtoys Decapitator plug-in. Die 

twee kunnen overigens qua klank angstaanja-
gend dicht bij elkaar in de buurt komen, maar 
waar Decapitator het wint op veelzijdigheid, 
wint de Karacter 500 het nipt op klankkwali-
teit. Vooral het mengen van vervormd en ori-
gineel signaal lijkt er beter mee te klinken; het 
behoudt een soort defi nitie die plug-ins moei-
lijk kunnen evenaren. Alleen als het wat sub-
tieler moet, legt de Karacter 500 het af tegen 
de concurrentie. Ik zie hem daarom vooral als 
klankmaker en minder als vervanging voor de 
kleuring, zoals sommige apparatuur met 
transformators of buizen die geeft. ■De Karacter 500 blinkt uit 

in het radicaal omvormen 
van je geluid

Zoemen, knagen en  bulderen
•  lange demo-

video met 
audio door 
elysia

• audiodemo’s

• handleiding
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