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AKG K182
GESLOTEN HOOFDTELEFOON
WAT IS HET? Naast de onlangs verschenen K52, K72 en K92 komt 
AKG met nog een gesloten hoofdtelefoon op de markt: de K182. 
De relatief kleine cups vallen net rond de oren en het ontwerp 
maakt het mogelijk ze in te klappen en te draaien. Het drie meter 
lange snoer zit met een mini-XLR aan de hoofdtelefoon en is dus 
vervangbaar. Erg fijn want hier treden vaak de eerste defecten op. 
Het snoer eindigt in een gold-plated mini-jack met opschroefbare 
adapter. De professionele 50 mm drivers zorgen voor een stevige 
sound met een frequentiebereik van 10 Hz tot 28 Khz.

VOOR WIE? De AKG lijkt geschikt voor het meer actieve werk. Uit 
de robuuste afwerking blijkt dat deze hoofdtelefoon tegen een 
stootje moet kunnen. Voor de veel bewegende muzikant is het 
een groot pluspunt dat hij stevig op je hoofd zit, zodat je ook bij 
enthousiast hoofdschudden niet bang hoeft te zijn dat hij van je 
hoofd afschiet.

WAT KUN JE ERMEE? De K182 is bedoeld als breed inzetbare 
hoofdtelefoon, voornamelijk voor E-drums, keyboards, studio-
monitoring en thuisopnames. De draaibare cups zijn handig voor 
het opbergen, maar als je wilt kun je ook slechts eentje wegdraai-
en. Dat kan goed van pas komen in een studio-monitoringsituatie.

PLUSPUNTEN Ondanks de relatief kleine cups en stevige fit, zit de 
K182 erg comfortabel. De leren kussens zijn dik genoeg en zorgen 
bovendien voor een zeer goede geluidsisolatie in beide richtin-
gen. Qua klank voldoet de K182 uitstekend voor de toepassingen 
waarvoor hij is ontwikkeld. De weergave heeft punch en de defi-
nitie is prima in orde. Vooral het hoog is mooi gedetailleerd.

MINPUNTEN Als full-range hoofdtelefoon om op te mixen vind ik 
het mid-laag net iets te overheersend (zelfs na een burn-in van 
enkele uren) maar hier is de K182 dan ook niet voor bedoeld.

WAT KOST HET? € 125,- 

Distributeur: Audio XL (www.akg.com)

tekst: Stefan Kollee

BIG JOE STOMP BOX 
COMPANY
R-409 TREMOLO
WAT IS HET? De R-409 Tremolo van Big Joe Stomp Box Company is een 

true bypass, analoog tremolopedaal met vijf regelaars. Deze knoppen 

verzorgen respectievelijk de snelheid, intensiteit, diepte, vorm, de 

hoeveelheid hoog signaal die hij door laat en het output-volume.

VOOR WIE? Gitaristen, bassisten en toetsenisten die hun partijen van 

een vibrerend geluid willen voorzien. Of je in een rockband, country-

groep of experimenteel jazztrio zit, maakt weinig verschil. 

WAT KUN JE ERMEE? De Speed- en Intensity-knoppen zorgen voor de 

snelheid en mate van modulatie.  Met de Shape-knop kun je tussen 

een rechthoekige of een driehoekige trillingsgolf kiezen. Hierdoor 

kun je zowel een moderne als vintage tremoloklank uit de stompbox 

halen. Het meest opvallende aan de R-409 is de Tone-knop. Deze 

regelaar past het karakter van de klank aan en corrigeert toonverlies. 

Dat is fijn, want de meeste tremolo’s veroorzaken behoorlijk wat sig-

naalverlies in het hoog. Om er helemaal zeker van te zijn dat de tre-

molo goed te horen is, heeft Big Joe er tevens een Output-regelaar 

opgezet. 

PLUSPUNTEN De R-409 is analoog en dat merk je direct. De verschil-

lende standen zijn zeer geleidelijk af te stellen en het pedaal doet 

precies wat je verwacht. Het is fijn dat je de moderne, vierkante tril-

lingsgolf subtiel over kan laten lopen in de driehoekige, vintage vari-

ant. Zo kun je de twee soorten combineren of juist radicaal voor één 

kant kiezen. Met een twee-wegschakelaar die op menig concurrent 

zit, blijft deze combinatiemogelijkheid uit. De Tone-knop doet zijn 

werk uitermate goed, het hoog blijft goed aanwezig. De Big Joe 

doet wat het belooft!

MINPUNTEN Vele van zijn analoge broertjes, hebben een tap-functie 

om het tempo van de tremolo in te stellen. De R-409 heeft dit niet. 

Dit kan live een groot gemis zijn als je het tempo van de tremolo 

synchroon wilt hebben met je partij. En ook al zit er een volumeknop 

op, een ingang voor een expressie-pedaal had een handige toevoe-

ging geweest.

WAT KOST HET? € 188,12

Importeur: W Music Distribution (www.bigjoestompboxcompany.com)
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