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door Marnix Bosman > marnix@interface.nl SPECIFICATIES

• analoge randapparatuur
• discrete opbouw
•  trafo-gebalanceerde 

inputs en/of outputs
•  Silk Texture-functie voor 

toonkarakter 
•  3-bands 551 eq volgens 

klassieke Neve-traditie
• Lunchbox 500-formaat

INFO

•  Prijzen excl: 
R6 rack: € 599,-
511: € 649,-
517: € 949,-
542: € 899,-
543: € 1.099,-
551: € 949,-

•  Distributie:  
Total Sonic BV, 
0252 629340

•  Internet: 
www.totalsonic.nl, 
www.rupertneve.com

De Portico 500-series bestaat op dit 
moment uit vijf modellen: de 511 en 
517 preamps, de 543 compressor, 

de 542 Tape Emulator en de 551 inductor 
eq. Neve heeft er meteen een eigen rack 
voor ontwikkeld met ingebouwde voeding. 
Vooral die voeding heeft extra veel aan-

dacht gekregen. Ervaren Lunchbox-
gebruikers weten dat sommige Lunchbox-
modules in de praktijk meer stroom 
vragen dan binnen de norm eigenlijk is 
toegestaan. Dat kan problemen geven en 
leiden tot lagere audioprestaties. De 
voeding in het R6 rack is zwaar over-
gedimensioneerd en kan 150% van de 
volgens de norm vereiste stroom leveren. 

Met leds kun je exact zien hoeveel stroom 
er wordt gevraagd.

511 preamp
De 511 preamp is gebouwd in de traditie 
van klassieke Neve preamps, maar dan 
volgens de huidige inzichten en stand van 
de techniek. Bij de ingang gebruikt Neve 
zijn TLA (Transformer Like Amplifi er)-bena-
dering zoals hij die ook in Amek tafels 
heeft toegepast. Geen echte trafo dus, 
maar wel the next best thing. Aan de 
uitgang heeft de 511 wel een dikke audio-
trafo. De 66dB gain is in stappen instel-
baar en met een trimregelaar over een 
±6dB range regelbaar. Samen met een re-
gelbaar high pass-fi lter, een goede led-me-
ter en de regelbare Silk Texture-regelaar 

(zie kader), heb je alles wat een goede 
preamp moet hebben. 

Heb je nog nooit een Neve preamp 
gehoord, dan is dit de ideale kennismaking. 
Dit is een echte Neve met het bijbehorende 
karakter. Een vol geluid dat staat als een 
huis, en met de Silk-knop kun je de klank 
eenvoudig variëren van een heel gedetail-
leerd clean geluid tot de volle, warme 
vintage Neve-sound. De 511 is geen klas-

sieke 1073 − die moet je zeker ook eens 
proberen − maar heeft wel het karakter in 
zich om zelf ook een klassieker te worden. 
Een preamp die zijn geld waard is.

517 preamp/di
De 517 preamp is niet zomaar een gecombi-
neerde mic-preamp/di. Hij heeft een 1-knops 
compressor aan boord, maar dat is niet 

waar het hier om draait. De grote kracht van 
de 517 is dat je de mic- en di-ingang tegelij-
kertijd kunt gebruiken. Zo kun je op de di-in-
put je gitaar inprikken en tegelijkertijd via de 
mic-ingang het signaal van de microfoon 
voor de speakerkast binnenhalen. De ver-
houding tussen het directe en het mic-sig-
naal regel je vervolgens met de Blend-knop. 
Met de Vari-Phase-knop zet je het geheel 
netjes in fase (of juist helemaal uit fase). 

Rupert Neve Designs
Rupert Neve is een Brits icoon op het gebied van de analoge-mengtafeltechniek. Vooral zijn discreet opgebouwde mengtafels zijn uitge-
groeid tot klassiekers en worden geroemd vanwege de muzikale kwaliteiten van met name de preamps en eq’s. Zijn 1073 en 1081 
preamp/eq-modules zijn legendarisch, maar de loopbaan van Neve telt veel meer iconische ontwerpen. Al in de vroege jaren veertig 
was Neve bezig met audio, maar hij ging pas eind jaren zestig onder zijn eigen naam mengtafels bouwen. Midden jaren zeventig verliet 
hij zijn eigen onderneming alweer en ging verder als onafhankelijk ontwerper. Neve consoles van na 1975 zijn dan ook niet van zijn 
hand. Medio jaren tachtig werkte hij onder meer aan de eveneens iconische Focusrite Forte consoles. Na het faillissement van Focusrite 
was hij betrokken als consultant bij Amek, Taylor Guitars en sE Electronics. In 2005 startte hij, inmiddels als Amerikaans staatsburger, zijn 
huidige onderneming: Rupert Neve Designs. Onder deze naam heeft Neve inmiddels alweer een hele rij potentiële audio-iconen ontwikkeld, 
zoals de Portico reeks en de 5088 discrete mengtafel. De originele Portico-serie levert hij nu ook volgens het Lunchbox 500-concept.

Het bouwen van modules is doodnormaal voor Rupert Neve. Zijn 
klassieke mengtafels en ook zijn huidige tafel bestaan per kanaal uit 
meerdere modules. Op basis van de eerste generatie Portico modules 
heeft Neve nu ook modules voor het Lunchbox-systeem ontwikkeld.

Meesterlijk modulair
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Ook deze module heeft weer een Silk  
Texture-functie, maar hier is het niveau niet 
regelbaar. Je kunt de 517 als gewone  
mic-preamp gebruiken, maar dat is niet zijn 
kracht. Juist die duo input-functie maakt hem 
zo interessant. De klank is vol met body, 
maar heeft niet de verfijning van de 511. Dat 
maakt hem echter niet minder interessant.

543 compressor
Neve heeft voor de 543 compressor heel 
bewust gekozen voor een vca-benadering. 
De vca is geselecteerd op zijn hoge nauw-
keurigheid, lage vervorming en lage ruisvloer. 
Dit is het type compressor waarvan je de 
werking in principe niet moet kunnen horen. 
Je hebt optimale controle over de attack, 
release en ratio, en je kunt een high pass-fil-
ter inschakelen in het sidechain-circuit. 
Verder kun je kiezen tussen een feed 
forward- en een feedbackwerking van de vca-
detectie, met bovendien de keuze tussen 
rms- of peak-detectie.

Bij Neve denk je automatisch aan appara-
tuur met een eigen sound, maar eigenlijk 
heeft de 543 helemaal geen eigen sound. 
Dat is echter zijn kracht. Een kennis noemde 
de 543 een van de meest transparante com-
pressors die hij ooit heeft gebruikt. Feit is dat 
de audioweergave ook bij extreme settings 
heel natuurlijk en zuiver blijft. Vooral tijdens 
het opnemen van wat jazz-zang was ik erg te 
spreken over het gedrag.

551 inductor eq
De 551 3-bands eq heeft vreemd genoeg 
geen wit maar een donker front. Neve om-
schrijft hem als The Best of, en bedoelt 
daarmee dat hij is gebaseerd op en geïnspi-
reerd door klassieke Neve-ontwerpen. Dan 
zeg ik zelf automatisch 1073 en 1081, 
maar deze nummers worden nergens offici-
eel genoemd. Dat zou overigens ook niet 
slim zijn, want die ontwerpen zijn intellectu-
eel eigendom van AMS Neve en niet meer 
van Rupert Neve zelf. Maar hij is de ge-
dachte achter die oude ontwerpen natuurlijk 
niet vergeten. In de 551 eq combineert hij 

oude ideeën met nieuwe componenten.
Kenmerkend voor de 551 zijn de spoelen 

(inductors) in combinatie met klasse A ver-
sterkers en stappenschakelaars, zoals dat 
ook in die klassiekers zat. Spoelen zijn wat 
Neve betreft nog steeds de mooiste 
methode voor het creëren van een eq. Re-
guliere eq-ontwerpen hebben vaak een hele 
chirurgische benadering waarmee je fre-
quenties aanpakt. Met deze eq pak je het 
klankkarakter aan, het muzikale karakter. 
Met de 551 geef je een signaal wat meer 
punch, body of maak je het geluid briljanter. 
De aanpassingen die je doet, passen altijd 
in het muzikale karakter van het geluid. Het 
is een kwaliteit die alleen echt heel goede 
eq’s hebben, en deze 551 past in het rijtje 
met klassieke Neve’s, Pultec’s, Tridents, 
Manley’s en andere vergelijkbare klassie-
kers. Dit is het type eq waar je er minimaal 
twee van in huis moet hebben in mijn 
optiek.

542 Tape Emulator
Toen Neve de originele Portico 5042 Tape 
Emulator introduceerde, had ik niet echt ver-
wacht dat hij succes zou hebben met zo’n 
hardwareoplossing. Al experimenterend met 
deze Tape Emulator, snap ik het echter wel. 
Als ik deze 542 vergelijk met de nodige in 
the box oplossingen die ik heb gehoord, dan 
is dit toch wel erg goed. Het gebruik van de 

542 is echt heel simpel. Stuur er een signaal 
naartoe, draai wat aan de knoppen en luister 
naar het resultaat. Je kunt gewoon niet fout 
gaan, want elke instelling heeft wel iets. Het 
geeft je geluid echt dezelfde soort body die 
een goede taperecorder kan geven. Ik heb 
mijn oude Tascam ½” er weer even bijge-
haald ter vergelijking. Deze module werkt 
echt heel goed, maar dan een stuk gemak-
kelijker. Met de 542 krijg je er bovendien 
ook nog eens de Silk Texture-functie bij. In 
de 542 is hij regelbaar en kun je bovendien 
nog eens kiezen uit twee varianten die de 
verzadiging van de uitgangstrafo in het laag 
of juist in het midden en hoog versterkt.

Conclusie
Het Lunchbox 500-systeem is een geweldige 
oplossing om relatief goedkoop randappara-
tuur aan te schaffen. Alle modules uit de 
Neve Portico 500 Serie zijn serieus het over-
wegen waard en hebben een heel hoge aan-
trekkingskracht. Ze zijn niet goedkoop, maar 
voor een echte Neve eigenlijk weer heel be-
taalbaar. n
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Silk Texture
Een goede preamp is goud waard, maar elke preamp klinkt anders. De ene klinkt analytisch en clean, de andere 
heeft een warme, ronde klank en weer een andere heeft een rauw karakter. Klassieke Neve preamps worden ge-
waardeerd om hun volle, krachtige sound en de vrij warme klank. Latere Neve ontwerpen klinken vaak wat analyti-
scher. Met de Silk Texture-knop kun je nu zelf het karakter van je preamp bepalen. Met deze knop regel je zelf de 
hoeveelheid vervorming (tweede harmonischen, voor de techneuten onder ons) die hij produceert. Met deze 
functie kun je de weergave van je preamp variëren tussen een moderne of een klassieke Neve-sound. 

Spoelen zijn wat Neve betreft nog steeds de 
mooiste methode voor het creëren van een eq

  HET OORDEEL

 • mooi gebouwd
 • solide stappenschakelaars 
 • klassieke Neve-audiokwaliteit

 • geen
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