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Rivalen
• Boss GT-100
• Fractal Audio AX8
• Kemper Profiler Amp
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Line 6 Helix

Gedetailleerde geluiden
Line 6 zet een serieuze stap richting het  
hogere marktsegment met de geavanceerde 
en uitgebreide Helix, die is voorzien van  
twee DSP-processors. Is dit de toekomst?

tekst Trevor Curwen foto’s Neil Godwin

Z
es jaar geleden kwam 
de eerste serie vloer-
processors met HD-
versterkermodeling 
van Line 6 uit. Deze 
apparaten boden dui-

delijk een betere geluidskwaliteit 
dan de vorige modelingserie, de 
POD’s. Sinds die tijd is er veel 
gebeurd op het gebied van verster-
kermodeling. De Kemper Profiler 
maakt op unieke wijze een afdruk 
van een versterker en de Axe-FX 
van Fractal werd met zijn twee 
Sharc processors ook snel popu-
lair. Beide producten hebben de 
lat weer hoger gelegd als het gaat 

om een gedetailleerde sound.
Ook Line 6 gaat mee met de ont-
wikkelingen op high-end gebied. 
Het bedrijf is inmiddels onderdeel 
geworden van de enorme Yamaha 
corporatie en heeft daardoor de 
beschikking over een grotere R&D-
afdeling. De nieuwe Helix maakt 
gebruik van HX-technologie en 
hiermee zet Line 6 weer een stap 
voorwaarts op geluidsgebied.

Ontwerp

De Helix heeft een stevige, meta-
len behuizing en een robuust 
expressiepedaal. Hij is gebouwd 

om stand te houden op het podium 
en door de verschillende aanslui-
tingen is hij in allerlei situaties te 
gebruiken. Als je het apparaat aan-
zet, valt meteen op hoe veel infor-
matie er op de schermpjes ver-
schijnt en hoe je op een donker 
podium gebruik zou kunnen maken 
van de visuele aanwijzingen. Het 
hoofdscherm is groot, kleurrijk en 
informatief en elk van de twaalf 
voetschakelaars is omringd met 
een gekleurde LED die de status 
van de schakelaar aangeeft. De 
vanachter verlichte LCD-strips 
boven elke schakelaar zijn echter 
nog het meest indrukwekkend. 
Hierop wordt weergegeven welke 
functie aan de schakelaar is toege-
wezen. Dat kan een bepaald 
stompboxeffect zijn, een preset of 
wat je ook maar kunt bedenken.

De presets worden bij de Helix 
op de gebruikelijke manier opge-
bouwd uit een signaalketen van 
verschillende blokken die met 
elkaar verbonden zijn. Er zijn in 
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totaal 1024 geheugenplaatsen 
voor presets, die zijn onderver-
deeld in acht ‘setlijsten’ met elk 
32 banken van vier presets. Elke 
preset heeft vier stereo signaalpa-
den met een heleboel routingmo-
gelijkheden, die je kunt gebruiken 
om de signalen samen of afzon-
derlijk uit te sturen. Elke patch 
kan tot acht blokken bevatten, dus 
als je de routing op een slimme 
manier instelt kun je een keten 
van 32 blokken maken, mits de 
DSP dat aankan. Momenteel heeft 
de Helix modellen van 41 verster-
kers, zeven basversterkers, dertig 
luidsprekerkasten, zestien micro-
foons en tachtig effecten, maar 
deze aantallen zullen waarschijn-
lijk worden uitgebreid met toe-
komstige firmware-updates. Je 

kunt ook je eigen impulsresponsen 
in het pedaal opslaan.

Tegen de tijd dat je dit leest zal 
er waarschijnlijk een editor voor de 
computer zijn uitgebracht waarmee 
je verschillende functies van de 
Helix kunt bewerken, maar ook 
met de hardware zelf kun je een en 
ander aanpassen. Dankzij het grote 
grafische scherm en een duidelijke 
menustructuur die je voornamelijk 
met een slimme, multifunctionele 
joystick bedient, is het bewerken 
via de hardware vrij eenvoudig.

Met de zes ‘soft’knoppen onder 
het scherm kun je de parameters 
die erboven worden aangegeven 
snel aanpassen en de voetschake-
laars zijn ook nog eens aanrakings-
gevoelig. Je kunt deze functie 
gebruiken om effecten aan een 

schakelaar toe te wijzen of om de 
parameters van een effect op te 
roepen op het scherm. In de 
‘pedal edit’-stand kun je parame-
ters selecteren en bewerken met 
het expressiepedaal. Het systeem 
werkt erg intuïtief, waardoor je tij-
dens een optreden gemakkelijk 
dingen kunt aanpassen en net zo 
eenvoudig thuis je geluiden vanaf 
het begin kunt opbouwen.

Voor veel gitaristen zal de Helix 
van zichzelf al genoeg verschillende 
geluiden bevatten om mee te wer-
ken, maar er zijn ook nog vier send/
returnaansluitingen die het mogelijk 
maken externe effecten aan de sig-
naalketen toe te voegen. Zo kun je 
een aantal van je favoriete pedalen 
aansluiten en ze als onderdeel van 
een preset gebruiken. Je kunt de 
Helix op vele manieren gebruiken in 
combinatie met andere apparatuur. 
Door verschillende functies aan de 
voetschakelaars toe te wijzen kun je 
hem als mastercontroller gebruiken 
voor je complete systeem. De vloer-
processor heeft alle MIDI-mogelijk-
heden die je nodig zou kunnen heb-
ben en er zijn aansluitingen voor het 
schakelen van externe versterkers en 
om CV (control voltage) data naar 
een analoge synth te sturen. Ook 
Line 6’ Variax-aansluiting ontbreekt 
niet. Veelzijdige routing van je sig-
naal is mogelijk dankzij een paar 
analoge aansluitingen (XLR en jack) 
waarmee je twee versies van het uit-
gangssignaal (dezelfde of verschil-
lende) naar twee aparte bestemmin-
gen kunt sturen, met daarnaast een 
aantal digitale aansluitingen. Met 
een USB-aansluiting kun je de Helix 
gebruiken als een 8-in/8-uit audio-
interface om op te nemen naar je 
daw of voor het re-ampen van opna-
mes. Je kunt verschillende audio-
bronnen opnemen, want de Helix 
heeft aansluitingen voor microfoon, 
aux en gitaar. Via de hoofdtelefoon-
uitgang kun je alles monitoren.

LINE 6 HELIX
PRIJS: € 1641,-
LAND VAN HERKOMST: 
China
TYPE: versterkermodeler/
multi-effectvloerprocessor
MOGELIJKHEDEN: taptem-
po, stemapparaat, looper, 
6,2-inch LCD-scherm met 
800 x 480 pixels
PRESETS: 1024
MODELLEN: 41 versterkers, 
7 basversterkers, 30 luid-
sprekerkasten, 16 micro-
foons, 80 effecten
REGELAARS: volume, 
 koptelefoon, joystick, 8 
‘soft’knoppen, 7  knop-
pen, 12 voetschakelaars, 
groundliftschakelaar, 
expressiepedaal
AANSLUITINGEN: stan-
daard gitaaringang, stan-
daard auxingang, XLR-
microfooningang, stan-
daard hoofduitgangen (L/
Mono, R), XLR-hoofduit-
gangen (L/Mono, R), 
standaard stereo hoofd-
telefoonuitgang, 4 x 
 standaard send, 4 x 
 standaard return, s/pdif 
digitale ingang, s/pdif 
digitale uitgang, AES/EBU 
L6 Link-uitgang, Variax, 
MIDI IN, MIDI OUT/
THRU, USB, 2 x expres-
siepedaal, externe ver-
sterker, CV
VOEDING: netspanning 
(IEC-kabel)
AFMETINGEN: 95 x 560 x 
300 mm (hxbxd)
OPTIES: Helix Rack  
€ 1553,-; Helix Control 
(voetschakelaar voor 
rack) € 443,-;  
Helix Backpack € 166,-
DISTRIBUTIE: Yamaha 
Music Benelux, Vianen, 
tel. 0347-358046
WEBSITE: www.yamaha.nl

1. 
2. 
3. De Helix heeft 1024 plaatsen voor presets in acht ‘setlijsten’, met elk 32 banken van vier presets
4. 

Het stevige expressiepedaal kan tijdens het spelen gebruikt worden om allerlei  parameters 
mee aan te passen
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LINE 6 HELIX 

OORDEEL

n GITARIST ZEGT: Line 6’ next generation-vloerprocessor is 
geweldig in geluid en gebruik, met uitgebreide aansluitingen en 
innovatieve visuele mogelijkheden van het scherm

Bij standaardgebruik hebben de 
voetschakelaars twee standen: Pre-
set en Stomp. Hiermee kun je pre-
sets oproepen of effecten in- en uit-
schakelen. Je kunt direct wisselen 
tussen deze twee standen en het is 
zelfs mogelijk om de bovenste rij 
schakelaars voor presets te gebrui-
ken en de onderste rij voor effec-
ten. Er is ook een taptempofunctie 
en het expressiepedaal heeft een 
schakelaar waarmee je kunt wisse-
len tussen twee expressieparame-
ters. Er zijn ook nog twee aanslui-
tingen voor extra expressiepedalen, 
mocht je die nodig hebben.

Geluid

Dit apparaat gaat weer een stapje 
verder dan de HD serie. Volgens 
Line 6 zorgen de twee DSP-proces-
sors voor genoeg kracht om zowel 
de geluidseigenschappen als de 
dynamiek van versterkers na te 

kunnen bootsen. Elk onderdeel van 
het circuit wordt doorgemeten en 
aangepast, zodat elk versterkermo-
del precies zo werkt en reageert als 
de originele versterker. Dit komt 
overeen met wat we voelen en 
horen, en het apparaat reageert op 
natuurlijke wijze op de dynamiek in 
je spel en het volume van de gitaar.

De versterker- en effectmodellen 
gaan van vintage tot modern, main-
stream en esoterisch. Aan vrijwel 
elk soort effect is gedacht en de 
geluiden kunnen allemaal heel 
gedetailleerd worden vormgegeven. 
Er zijn genoeg effecten waar je 
direct mee aan de slag kunt, maar 
zoals altijd is het het leukst om je 
eigen geluiden te creëren.

Conclusie

De Helix lijkt een technisch won-
der en het is de meest vooruitstre-
vende vloerprocessor die we ooit 

hebben gezien. Ondanks alle inge-
bouwde flexibiliteit is hij eenvou-
dig in gebruik. Je kunt de Helix 
zowel live als in de studio voor van 
alles inzetten, want dankzij de uit-
gebreide aansluitingen en routing-
mogelijkheden kun je hem op 
zichzelf staand gebruiken of als 
het zenuwcentrum van een com-
pleet systeem, of dat nou groot of 
klein is. Daar heb je natuurlijk 
helemaal niets aan als de geluiden 
slecht zijn, maar gelukkig is dat 
hier niet het geval. Het is Line 6 
gelukt de geluidsnuances van 
echte versterkers te vangen, waar-
door het voelt alsof je over the real 
thing speelt. De Helix is een 
extreem praktisch alternatief voor 
andere high-end apparatuur, voor 
een goede prijs. G

De fabrieksgeluiden van de Helix zijn fantastisch, maar het wordt pas 
echt leuk als je je eigen sounds gaat creëren

De Helix heeft volledige MIDI-implementatie, aansluitingen voor het schakelen van externe 
versterkers en ook Line 6’ Variax aansluiting is aanwezig


