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Tekst: Chris DekkerTest

Blackstar Unity Elite 700

Klaar voor grote podia

Precies twee jaar geleden plaatsten we de test van  
de Blackstar Unity-serie en deze test staat als pdf- 
bestand online in onze Plus-sectie op debassist.nl. 
Hierin kun je alles lezen over de effecten, EQ-standen 
en meer. Deze keer gaan we dus vooral in op de 
 verschillen, maar eerst blikken we even terug. 
 
Blackstar is een relatief jong merk dat opgericht  
werd door een aantal ex-Marshall-medewerkers.  
In Nederland zijn de miniversterkers erg populair en 
de grote jongens zie je steeds vaker op het podium, 
terwijl ze in thuisland Engeland een vaste waarde zijn 
geworden. Het was niet meer dan logisch om met een 
basversterkerreeks te komen: de Unity-serie. 
Ondanks de unieke mogelijkheid om actieve speaker-
kasten op elkaar aan te sluiten voor een flinke toren 
met dito vermogen, was de serie niet echt geschikt 
voor pak ‘m beet de grote zaal van 013 of Lowlands. 
Met de Unity Elite 700 moet daar verandering in 
komen. 

6L6 of 6550
De top is klein vergeleken met ouderwetse buizen-
bakken, maar voor 2020-begrippen juist flink.  
Het voelt serieus stevig, de beugels aan de voor-
zijde geven hem een solide uiterlijk en het geheel 
ziet er lekker strak uit. De Unity wordt geleverd in 
een stevige en luxe tas, met ruimte voor snoeren en 
voetschakelaars, waarvan er een standaard is en de 
ander - met onder meer stemapparaat en veel meer 
controle over effecten - optioneel. Wil je het in een 

flightcase of 19”-rek monteren? De Britten leveren 
een mooie beugel met merknaam en ventilatie-
roosters tegen een kleine meerprijs. 
   
De conclusie van onze tester Jurren was tweeledig. 
Enerzijds geeft de Unity lekker veel sounds, maar 
het is door de vele keuzes soms lastig om de juiste 
sound te vinden. Waar de Prolude - elders in dit 
magazine - een eerlijke top is met toonregeling,  
kun je bij de Blackstar kiezen uit een de standjes 
Classic/Modern/Flat, een lineaire versterker of de 
standjes 6L6 of 6550. De laatste twee geven het 
karakter van de buizen waarnaar ze vernoemd zijn 
en de EQ verandert dan behoorlijk. Het is dus geen 
plug-’n-play versterker, maar eentje waarbij je 
behoorlijk wat uurtjes moet besteden om de juiste 
combi te krijgen van bas en versterkerinstelling. 
Maar mogelijk vind je dan ook écht jouw sound!   
En dan hebben we het nog niet over de drie drives, 
compressor, octaver en chorus aan boord. 
 
Met verschillende bassen, zoals een vintage 
Thunderbird, een actieve Sire en een lekker doffe 
Höfner, vonden we toch redelijk snel wat fijne 
tonen, die desgewenst makkelijk zijn op te nemen 
via de usb-uitgang. Zeker voor opnames wil je 
 precies de juiste toon en dan toont de Blackstar  
zijn kwaliteiten. Met 700W is de Unity Elite zwaar 
genoeg om grotere podia van basdruk te voorzien, 
dus ook de semi-pro of pro kan goed uit de voeten 
met de nieuwe top.

De speakerkasten - alle met Eminence speakers en 
verkrijgbaar als 2x10”, 4x10” en 1x15” - zijn heerlijk 
licht en vallen op door het bekende sterlogo. 
Vergeleken met de combo’s geven de kasten een stuk 
meer mid en dat is net waar de toon van je bas 
gemaakt wordt en waardoor je goed hoorbaar bent. 
We vinden het geheel dus een tikkeltje lekkerder klinken 
dan de kleinere broers. En natuurlijk kan je ook weer 
een actieve speaker – met een eigen eindversterker 
aan boord – aansluiten voor nog meer mogelijkheden. 
De Blackstar Unity-serie is met de Elite volwassen 
geworden en klaar voor grote podia. •

Blackstar Unity Elite 700
Type: basversterkertop
Vermogen: 700 watt, minimaal op 2,67 ohm
Kanalen: 1, classic/modern/flat – lineair/6L6/6550
Effecten: 3 x drive, compressor, octaver en chorus
Regeling: 3-bands EQ, semi-parametrisch
Aansluitingen: DI-uitgang met speakersimulatie, 
speakeruitgang, actieve speakeruitgang. USB-
uitgang en meer
Afmetingen: 7,7 x 37,8 x 25,1 cm (hxbxd)
Gewicht: 4,2 kg
Land van herkomst: China
Extra: geleverd met tas en voetschakelaar
Richtprijs:  € 699,-
Beschikbare kasten: 2x10”, € 799,- | 4x10”, € 1199,- | 
1x15”, € 729,-
face-nl.eu • blackstaramps.com

Na een serie combo’s komt het Britse Blackstar nu met een top die 
meteen wat zwaarder is, dus klaar voor grote podia. Kan de Unity  
Elite 700 een plekje veroveren in de overvolle basversterkermarkt?


