test | Soundbrenner Core Steel smartwatch voor muzikanten

Tik tok

Enkele jaren geleden bracht Soundbrenner de
Pulse uit, een metronoom die de tel met een
trilling aangeeft. De Pulse draag je ergens op
je lichaam, bijvoorbeeld om je pols, arm, been
of borst. De stap naar een smartwatch met
dezelfde functie (en meer) ligt dan voor de
hand.
door Steven Faber
redactie@interface.nl

D

e strak uitziende Core is er in twee
uitvoeringen: de hier geteste zwarte
Core Steel van roestvast staal, en de
standaard Core van grijs policarbonaat. De
Core heeft twee drukknopjes: één om in het
menu te komen en één voor een stap terug.
Binnen een menu kun je waardes aanpassen
door de draaibare ring te verstellen. Langs
deze ring zit een cirkel die in verschillende
kleuren kan oplichten. In het midden van het
scherm zit de touch surface. Door hierop te
tikken kun je bijvoorbeeld de metronoom
aanzetten of het tempo intikken. Aan de
boven- en onderkant hiervan zit een digitaal
schermpje waarop alles wordt weergegeven.
Naast de horlogefunctie en metronoom,
heeft de Core ook een tuner, decibelmeter,
timer en stopwatch aan boord. Tijdens de
test kwam er een firmware update uit waarmee je ook push-notificaties van je telefoon
kunt ontvangen.
De Core komt in een mooie verpakking
met een ruim assortiment aan accessoires.
Zo vind je een leren en siliconen bandje, een
band waarmee je de Core op je bovenarm of
been kunt dragen, een etui, oordoppen (voor

als de dB-meter aangeeft dat je in een luide
omgeving bent) en een magneetje dat je op
je gitaar kunt plakken voor de tunerfunctie.

Vibraties
De Core is stevig en wordt met een magneet
op zijn plaats gehouden op het polsbandje.
Draai ’m iets en hij komt los, zodat je ’m als
tuner kunt gebruiken. De gewone smartwatchfuncties als notificaties en tijd werken
prima en hoeven we verder niet te bespreken.
Veel interessanter zijn de muzikantenfuncties,
te beginnen met de metronoom. Het is super
hoe je die kunt instellen. Alle maatsoorten en
onder-verdelingen zijn mogelijk. Daarnaast
kun je de sterkte van de vibraties per tel in
drie stappen aanpassen en kan je de Core
met vier andere Soundbrenners (Core of
Pulse) koppelen, zodat de hele band dezelfde
beat voelt.
Om de klik te voelen in plaats van te horen
is even wennen, maar zoals Soundbrenner
aangeeft: dat kost tijd en oefening, net als
het wennen aan een clicktrack. Zelf had ik
het een handig gevonden als je zou kunnen
kiezen uit vibraties, geluid of beide.
De tuner (voor gitaar/bas) werkt nauwkeurig, maar heeft wel wat volume nodig.

info
• Richtprijs incl:
Core Steel € 299,Core € 199,• Distributie:
Sound Service
European Music
Distribution,
+49 337 089330
• Internet:
www.sound-service.eu
www.soundbrenner.com

specificaties
• gewicht: 84 gram
• regelaars: draaiwiel,
touch surface, 2 drukschakelaars
• metronoom, tuner,
decibel meter,
stopwatch en timer
• Soundbrenner app
(iPhone, iPad en
Android)
• extra mogelijkheden:
maak verbinding met
andere Soundbrenners
voor gesynchroniseerde
metronoomfunctie
• werkt 3 dagen of 2,5
uur als trilmetronoom
op interne batterij
• inclusief diverse straps,
oplaadkabel, draaghoes
oordoppen en magnetische tuner mount

het oordeel
+ meer dan een coole
gadget

+ stevig
+ makkelijk los te krijgen
- slechts één magneetje
voor bevestiging

- metronoom alleen
trillen, geen click

32

Interface 241 oktober-november 2020

Hij stopt vrij snel als de noot uitsterft. Puntje
is ook dat er maar één magneetje bij zit om
op een instrument te plakken. En je weet
hoe muzikanten zijn; één gitaar/bas is nooit
genoeg… Soundbrenner gaf desgevraagd
aan dat ze bezig zijn met een clip die je op
de kop van een gitaar/bas kunt klemmen.
De decibelmeter, ten slotte, werkt uitstekend. Boven de 70dB geeft hij het huidige
volume aan, plus het gemiddelde en maximale volume van de gemeten tijd.
De Core meet elke 10 seconden het
volume en kan je – als je dat wilt – een
waarschuwing geven bij een te hoge waarde.
Al deze instellingen zijn eenvoudig te maken
in de bijbehorende app, die ook firmware updates verzorgt.

Conclusie
Ben je op zoek naar een smartwatch, dan is
de Core zeker interessant voor muzikanten.
Hij zou nog breder inzetbaar zijn als de tuner
ook via de microfoon zou werken, of als er
op zijn minst een clip wordt uitgebracht,
maar gelukkig is Soundbrenner constant
bezig de functies uit te breiden. Daarnaast is
het ook gewoon een mooi robuust en stijlvol
horloge. ■
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