
De effectpedalen van Line 6 bevatten hoogwaardige 
modellen van legendarische effecten.

 
Ziehier wat je in de M13 Stomp Box Modeler, DL4, MM4, 

FM4, DM4 en de Verbzilla vindt.
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Let op:

Line 6, M13 Stompbox Modeler, DL4, MM4, FM4, DM4, 
Echo Pro,  Vetta en Verbzilla zijn handelsmerken van 
Line 6, Inc. Alle andere productnamen, handelsmerken 
en artiestennamen zijn eigendom van de betreffende 
eigenaren, die op geen enkele manier aan Line 6 
verbonden zijn. De productnamen, afbeeldingen en 
artiestennamen zijn alleen geplaatst om de specifieke 
producten die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling 
van de modellen te identificeren. Het gebruik van deze 
producten, handelsmerken, afbeeldingen en namen 
impliceert geen medewerking of ondersteuning.
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*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te 
identificeren.  Maestro is een geregistreerd handelsmerk van Gibson Guitar Corp.  Roland® en Boss® zijn geregistreerde handelsmerken van Roland Corp.  Electro-Harmonix®  is een geregistreerd handelsmerk van New Sensor Corp.

Delay Modellen
M13 & DL4

Tube Echo
Gebaseerd op* een Maestro® 
EP-1. Sommigen noemen dit 
de ultieme delay. Alsof PB&J...
buizen en band zo’n geweldige 
combinatie vormen!

Tape Echo
Gebaseerd op* een Maestro® 
EP-3 Echoplex. De EP-3 
gebruikte transistors in plaats 
van buizen.

Multi Head
Gebaseerd op* een Roland® 
RE-101 Space Echo. Dit model 
emuleert de verschillende 
afspeelkoppen voor een multi-
tap effect.

Analog Delay
Gebaseerd op* een Boss® DM2 
Analog Delay. Geliefd vanwege 
het warme, licht oversturende 
delaygeluid, zoals alleen een  
bucket brigade circuit dat kan 
produceren!

Analog W/MOD
Gebaseerd op* een Electro-
Harmonix® Deluxe Memory 
Man, een analoge delay met 
chorus.

Sweep Echo
Aan het basisgeluid van de 
Tube Echo voegden we een 
sweep effect toe voor unieke 
nieuwe mogelijkheden.

Lo Res Delay
De eerste digitale delays 
werden geïntroduceerd in het 
begin van de jaren ‘80. Deze 
eeste delay apparaten hadden 
slechts een 8 bit resolutie. 
Een lage resolutie kan een 
unieke soort oversturing en 
ruis veroorzaken wat soms net 
is, wat je zoekt. Daarom zijn 
die oude delays nog steeds zo 
populair. 

Digital Delay
Dit model vertegenwoordigt 
een recht-toe-recht-aan 
digitale delay met bas- en 
trebleregelaars. Niks speciaals 
dus, behalve dan een 
overtuigende echo-cho-cho-
cho. 
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Digital Delay W/MOD
Dit model voegt een chorus 
toe aan je digitale delay. Net 
als bij het chorus effect van de 
Analog Delay w/Mod, wordt 
de modulatie alleen toegepast 
op de echo’s, niet op het droge 
geluid.

Stereo Delay
Het geheim achter de “Big 
L.A. Solo”-sound eind de 
jaren ‘80. Kies voor één kant 
een snelle echo met talrijke 
herhalingen, voor de andere 
een trage delaytijd met maar 
enkele herhalingen en tadaa... 
gelijk beroemd!

Ping Pong
Dit effect heeft twee aparte 
Delay-kanalen, waarbij de 
Output van het ene kanaal in 
het andere overvloeit, zodat 
het heen en weer gaat, net als 
een spelletje ping-pong.

Reverse
!seltaeB ed ne xirdneH imiJ 
sla teN - Reis terug in de tijd 
met je toffe, nieuwe Reverse 
Delay. Wat je speelt, hoor je 
achterstevoren terug, vertraagd 
met de tijd die jij instelt (tot 2 
seconden).

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te 
identificeren. T.C. Electronic®  is een geregistreerd handelsmerk van T.C. Electronic A/S Corp.

Dynamic Delay
Dit effect werd populair in 
de T.C. Electronic® 2290 
Dynamic Digital Delay.  Het 
is een soort slimme volume 
regelaar voor je delays; het 
niveau van de herhalingen 
wordt bepaalt door je 
aanslagvolume. Als je speelt, 
blijft het delaygeluid wat 
zacht, zodat je gleuid niet te 
modderig wordt. Maar als je 
stopt, worden de echo’s harder, 
zodat je ze beter hoort. 

Auto-Volume Delay
Dit model biedt twee effecten 
in één. Het Auto Volume 
gedeelte is een volume ‘swell’ 
die het effect nabootst van 
het aanslaan van een akkoord 
waarna je de volumeknop van 
je gitaar langzaam opendraait. 
Het andere is een tape echo, 
compleet met wow en flutter 
emulatie.

Echo Platter
Het Echo Platter model is 
gebaseerd op een Binson 
EchoRec, een onmisbaar 
apparaat voor andere Pink 
Floyd. De EchoRec gebruikte 
een magnetische plaat voor het 
opnemen en afspelen van de 
echo’s. (Dit model zit trouwens 
niet in de DL4, maar zit wel in 
de Echo Pro rack versie.)

Let op: je kunt de ritmische 
Delay functionaliteit van de 
DL4 toepassen door tap tempo 
in te stellen met de door jou 
gewenste noot waarden. Dit 
kan bij elk Delay model!
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*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te 
identificeren. Fender® en Deluxe Reverb® zijn geregistreerde handelsmerken van Fender Musical Instruments Corp. Vox®  is een geregistreerd handelsmerk van Vox R&D Limited. MXR® en Uni-Vibe® zijn geregistreerde handelsmerken van Dunlop Manufacturing, Inc.  
Mu-Tron® is een geregistreerd handelsmerk van Mark Simonsen.  Ibanez® is een geregistreerd handelsmerk van Hoshino, Inc. Leslie® is een geregistreerd handelsmerk van Suzuki Musical Instrument Manufacturing Co. Ltd. Roland® en Boss® zijn geregistreerde handelsmerken 
van Roland Corp.

Modulatie Modellen
M13 & MM4

Opto Tremolo
Gebaseerd op* het optische 
tremolo circuit dat werd 
gebruikt in de blackface 
Fender® amps, zoals de ’64 
Deluxe Reverb®.

Bias Tremolo
Gebaseerd op* een 1960 Vox® 
AC-15 Tremolo, die zijn pulse 
verkreeg door letterlijk de 
bias van de eindtrapbuizen te 
variëren.

Phaser
Gebaseerd op* een MXR® 
Phase 90. Voeg het samen met 
de Brown Sound voor instant 
“Talking’ Bout Love”.

Dual Phaser
Bi-Phase, bekend vanwege zijn 
straaljager geluid.

Panned Phaser
Gebaseerd op* een Ibanez® 
Flying Pan. Een viertraps phaser 
met ingebouwde panner.

U-Vibe
Gebaseerd op* de legendarische 
Uni-Vibe®. Luister naar 
“Machine Gun” en je bent 
verslaafd!

Rotary Drum
Gebaseerd op* een Fender® 
Vibratone. SRV scoorde er 
bonuspunten mee met “Cold 
Shot”.

Rotary Drum & Horn
Gebaseerd op* een Leslie® 
145, de draaiende speaker met 
buizen, eigenlijk bedoeld voor 
een B3. Gitaristen werden er 
snel verliefd op.
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Jet Flanger
Jet Flanger: Gebaseerd op* 
een A/DA “studio quiet” 
Flanger met zijn kenmerkende 
straalvliegtuig  geluid. Het 
effect is nog extremer met 
een ander wave shape, dus die 
mogelijkheid deden we er ook 
bij.

Dimension
Gebaseerd op* de Roland® 
Dimension D.  Eén van de 
eerste echt stereo chorussen. 
Vrij subtiel van klank, maar al 
gauw een standaard als het ging 
om double track effecten. 

Analog Chorus
Gebaseerd op* een Boss® 
CE-1 Chorus Ensemble, het 
oorspronkelijke choruspedaal 
met een groot, warm en groovy 
geluid.

Analog Flanger
Gebaseerd op* de klassieke 
MXR® Flanger.  Veel gebruikt 
door Van Halen op Fair 
Warning, Women and Children 
First, en “Unchained”.

Tri-Chorus
Gebaseerd op*  de Song Bird / 
DyTronics Tri-Stereo Chorus.  
Je hebt ‘m misschien nog nooit 
gezien, maar je hebt ‘m zeker al 
vaak gehoord.

Pitch Vibrato
Gebaseerd op* de Boss® VB-2.  
Dit effect produceerde een 
bubbelig vibrato effect, dat 
vooral populair werd vanwege 
de “rise time” regelaar die 
de snelheid geleidelijk deed 
toenemen tot de ingestelde 
snelheid.

Panning
Dit effect ‘pant’ heen en weer 
tussen links en rechts. Als je ‘m 
mono gebruikt, is het in feite 
niets meer dan een tremolo.

Ring Modulator
Ring modulators gebruik je op 
die speciale momenten waar je 
behoefte hebt aan maffe, non-
traditionele gitaargeluiden.

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te 
identificeren.  Boss®  is een geregistreerd handelsmerk vanRoland Corp.
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Jet Fuzz 
Gebaseerd op* een Roland® 
Jet Phaser. Het is een fuzz; het 
is een phaser. Yeah baby! Tijd 
om je 8 sporen Uli John Roth 
tapes erbij te pakken.

Screamer
Gebaseerd op* een Ibanez® 
Tube Screamer®. In de meeste 
blues kringen mag je geeneens 
een solo spelen zonder dit 
medium gain pedaal!

Tube Drive
Tube Driver®, met een sustain 
waarnaar iedere gitarist op zoek 
is.

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te 
identificeren.  Tube Driver®  is een geregistreerd handelsmerk van Butler Audio, Inc. Ibanez® is een geregistreerd handelsmerk vanf Hoshino, Inc. Tube Screamer®  is een geregistreerd handelsmerk van Hoshino Gakki Co. Ltd. DOD®  is een geregistreerd handelsmerk van 
DOD Electronics Corp. Roland® en Boss® zijn geregistreerde handelsmerken van Roland Corp. Colorsound® is een geregistreerd handelsmerk van Sola Sound Limited Corp.  Maestro® is een geregistreerd handelsmerk van Gibson Guitar Corp. Arbiter®  is een geregistreerd 
handelsmerk van Arbiter Group PLC. Vox® is a registered trademark of Vox R&D Limited. Electro-Harmonix® en Big Muff Pi® zijn geregistreerde handelsmerken van New Sensor Corp.

Classic Distortion
Gebaseerd op* een ProCo Rat, 
een nijdige distortion die zijn 
tanden zette in een nieuwe 
generatie metal gitaristen, eind 
jaren ‘70. 

Overdrive
Gebaseerd op* een DOD® 
Overdrive/Preamp 250 bedoeld 
om het ingangsgedeelte van een 
versterker zo te mishandelen dat 
‘ie enorm begint te oversturen.

Heavy Distortion
Gebaseerd op* een Boss® 
Metal Zone, het standaard 
metal distortion pedaal sinds 
1989.

Color Drive
Gebaseerd op* een 
Colorsound® Overdriver. Dit 
model voert je meteen terug 
naar het broeiende geluid van 
de Engelse gitaarhelden. 

Buzz Saw 
Gebaseerd op* een Maestro® 
Fuzz Tone. Adem diep in en 
zing: “I can’t get no (ta da da...) 
Satisfaction.” 

Facial Fuzz
Gebaseerd op* een Arbiter® 
Fuzz Face, het meest bekend 
om zijn beroemde associatie 
met Jimi Hendrix en Eric 
Johnson.

Jumbo Fuzz
Gebaseerd op* een Vox® 
Tone Bender.  Te horen op 
de eerste twee Led Zeppelin 
albums, en heel aanwezig op  
“Communication Breakdown.”

Fuzz Pi
Gebaseerd op* een Electro-
Harmonix® Big Muff Pi®. Dit 
is een Amerikaanse draai aan 
het distortion/fuzz pedaal, meer 
bekend vanwege zijn sustain 
dan zijn buzz.

Line 6 Drive
Gebaseerd op* een 
Colorsound® Tone Bender.  
Als wij terug konden naar 
de jaren ‘60 om mee te doen 
aan de fuzz revolutie,is wat we 
zouden ontwerpen.

Distortion Modellen
M13 & DM4
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*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te 
identificeren.  MXR® is een geregistreerd handelsmerk van Dunlop Manufacturing, Inc.  Boss® is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corp.

Octave Fuzz
Basé sur* une Tycobrahe 
Octavia, la célèbre pédale 
de Fuzz avec Octaver. Jimi 
Hendrix a été l’un des premiers 
guitaristes à utiliser cet effet.

Sub Octave Fuzz
Gebaseerd op* een PAiA 
Roctave Divider. Een fuzz met 
een octaaf eronder. Precies dat 
wat je nodig hebt om Moog 
spelers te zieken! Proberen met 
basgitaar - dit is de Octaver of 
Doom!

Line 6 Distortion
Volslagen over de top. En 
natuurlijk is het heftig en ja, 
het is teveel. Okee, enorm 
gestoord... Wanneer wordt 
er een Grammy hit gescoord 
zodat we dat als voorbeeld 
kunnen noemen? Natuurlijk 
willen we dan wel een 
vermelding in de credits, 
kaartjes voor het Grammy gala 
en de verplichte vermelding in 
je speech!

Boost/Comp/Eq
Gebaseerd op* een MXR® 
Micro Amp. Ons model levert 
dezelfde ‘knal de ingang van 
je versterker over de zeik’ 
ervaring, gecombineerd met 
een geheim sausje.

Red Comp
Gebaseerd op* een MXR® 
Dyna Comp, misschien wel de 
meest gebruikte compressor. 
Slide gitaristen als Lowel 
George konden niet zonder.

Blue Comp
Gebaseerd op* een Boss® CS-1 
Compression Sustainer met de 
treble schakelaar uit.

Compressie- & dynamiekmodellen
M13

Volume Pedal Effect
Deze voegden we toe voor 
gitaristen die een Line 6 
EX-1 expressiepedaal willen 
gebruiken. Geweldig voor het 
aanzwellen van akkoorden met 
een enorme delay. Proberen!

Line 6 Vetta Comp
Dit effect komt uit de Vetta 
II, het topmodel uit de Line 
6 versterkerlijn. De Vetta 
Comp is een Line 6 ontwerp 
en heeft een vaste ratio 
(2,35:1 om precies te zijn) en 
een Threshold (dat is je Sens 
knop) die kan variëren van -9 
dB tot -56 dB en een Gain die 
tot 12 dB gaat (Level knop).

Line 6 Vetta Juice
‘Juice’ staat voor de 30 dB 
beschikbare gain van de 
Level knop. Goeie genade, 
dit ding laat scheten!!! 
Met dit ontwerp kun je het 
niveau enorm verhogen om 
serieuze Gain Boost te krijgen 
of je kunt het verlagen om 
een mooie gladde sustain te 
krijgen.
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*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te 
identificeren. Mu-Tron® is een geregistreerd handelsmerk van Mark Simonsen. Oberheim® is een geregistreerd handelsmerk van Gibson Guitar Corp. Electrix® is een geregistreerd handelsmerk van Electrix Pro, Inc.

Tron Up/Tron Down
Gebaseerd op* een Mu-Tron® 
III envelope follower. Deels 
autowah, deels filter, helemaal 
maf.

Obi-Wah
Gebaseerd op* een Oberheim® 
Voltage Controlled Sample 
and Hold filter. Voltage 
Controlled Filters zorgen voor 
veranderingen in klank door 
willekeurige frequenties te 
benadrukken.

Voice Box
Gebaseerd op* Vocoders, 
Stembanden & Chirurgische 
buizen.  Het geluid dat wat 
weg heeft van een klassieke 
“talk box.”

V-Tron
Voice Box meets Mu-Tron® 
III.   Een V-Tron? Dot model 
laat je gitaar ‘praten ‘ met 
een bijna menselijke stem, 
afhankelijk van je spel.

+

Seeker
Gebaseerd op* een Z-Vex Seek 
Wah. Stel je voor: 8 ‘parked 
wah’ filters in verschillende 
posities die in verschillende 
volgorde aan en uit worden 
gezet. Een hypnotisch, 
pulserend gevoel.

Throbber
Gebaseerd op* een the 
Electrix® Filter Factory. Perfect 
voor coole Electronica sounds.

Spin Cycle
Geïnspireerd op Craig 
Anderton’s Wah/Anti-Wah.  
Dit effect werkt het beste in 
stereo. Zie het als twee wah 
pedalen, hard links/rechts 
gepanned, die in tegengestelde 
richting bewegen. De één gaat 
omhoog als de ander naar 
beneden gaat. Hiervoor maak 
je koptelefoon mixen.

Comet Trails
Het resultaat van teveel 
priklimonade. Na meerdere 
dagen programmeren lagen er 
overal lege blikjes en hoorden 
we geluiden die uit een andere 
wereld leken te komen. 
Iedereen moest en zou horen 
hoe het klonk...

Filter Modellen
M13 & FM4
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Octisynth
Ge”spireerd op acht armige 
bewoners van de diepzee.  
Iedereen weet dat je met 
een slide en reverb mooie 
walvisgeluiden kunt namaken, 
maar hoe zit het met onze vaak 
vergeten onderwater vriend, de 
Octopus?

Growler
R700 gecombineerd met Mu-
Tron® III. Grrrrrrrrr!

Attack Synth
Gebaseerd op* een Korg® 
X911 Guitar Synth.  De Attack 
Synth gebruikt een golfvorm 
die gemodelleerd is naar een 
vorm uit de X911, samen met 
wave shaping functies uit eht 
origineel.

Synth String
Gebaseerd op* een Roland® 
GR700 Guitar Synth.  Eé van 
de geluiden uit de Roland 
GR700.

Synth-O-Matic
Gebaseerd op* een collectie 
analoge vintage synths.  Dit 
model bevat golfvormen die 
komen van een fantastische 
collectie vintage synthesizers.

Q Filter
Je eigen ‘parked wah’ Je hebt ‘m 
vasat vakenr gehoord bij Mark 
Knopfler en Brian May van 
Queen. Een wah die vaststaat 
in één positie.

*Alle productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren die op geen enkele manier aan Line 6 verbonden zijn. De productnamen, omschrijvingen en afbeeldingen zijn alleen geplaatst om de producten die bestudeerd zijn tijdens de ontwikkeling van de modellen te 
identificeren. Korg® is een geregistreerd handelsmerk van Korg, Inc. Mu-Tron® is een geregistreerd handelsmerk van Mark Simonsen. Roland® is een geregistreerd handelsmerk van Roland Corp.

Slow Filter
Zo lekker... Dit effect haalt 
de hoge tonen van je geluid 
weg, met instelbare snelheid. 
Je kunt ervoor kiezen je geluid 
van helder naar donker te 
laten gaan (Up) of van donker 
naar helder (Down). De Q 
maakt een frequentie boost 
rond de frequentie waar je 
hoge tonen worden afgekapt.
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Reverb Modellen
M13 & Verbzilla

Echo 
Gewoon een …echo…echo…
echo. Een ruimtelijke echo 
met reverb.

Spring
Gebaseerd op een studio 
veergalm. Het karakteristeieke 
geluid van een veergalm wordt 
veroorzaakt door veren die in 
een metalen doos hangen. Vet!

‘63 Spring
Gebaseerd op een veerreverb 
top uit 1963. Het meest 
bekend vanwege het 
surfgeluid!

Room
Bootst de akoestische 
eigenschappen van een 
klassieke echo kamer na. 
Dit was in vroegere studio 
tijden niets meer dan een 
ontzettend galmende kamer. 
Omdat ze kleiner zijn dan 
een Hall bestaat de reverb 
voornamelijke uit early 
reflections.

Plate
Gebaseerd op een Studio 
Plate reverb. Een plate reverb 
lijkt op een veer reverb, 
beide hebben ze een metalig 
resonant geluid, maar Plate 
reverbs bestaan uit dunnen 
metalen platen die in een 
doos hangen. Door de plaat te 
dempen, heb je controle over 
het reverb effect.

Chamber
Een wat grotere ruimte, zoals 
een liftkoker, trappenhuis 
of hal en je krijgt dit effect. 
Dromerig.

Hall
Het geluid van een concertzaal 
of grote open ruimte met een 
duidelijke galm. Denk aan 
een sporthal, kathedraal of 
live hal.

Ducking 
Net als een ‘Hall’ reverb, maar 
met een ducking effect. Dit 
houdt in dat het reverb volume 
vermindert als je harder speelt 
en harder is als je zachter 
speelt. Het mooie ervan is 
dat gespeelde passages niet 
modderig of ongedefinieerd 
klinken, maar wel nagalmen.

Octo
Een ruimtelijke sfeer met een 
geharmonizeerde wegsterving 
die je bedient met de time 
knop. Combineer dit met 
een volumepedaal voor 
swells en drijf weg!.............
GESTOORD!

Cave
Een grotachtige galm. Zeer 
populair onder sinister publiek 
in Afghanistan...

Tile
Bootst de akoestiche galm van 
een getegelde ruimte zoals een 
badkamer of herentoilet na 
(damestoiletten zijn wij nooit 
binnengeweest, dus konden we 
niet modelleren).


