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 Rivalen
 ■  Supro 1696RTH  

Black Magick top
■  Marshall Studio  

Vintage SV20H
■  Blackstar St. James  

50 6L6 Head
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PRS HDRX 20

Goedgekeurd   door Hendrix
Deze compacte versterker is de jongste toevoeging aan de PRS HDRX-reeks, 
die beoogt de iconische sounds van eind jaren zestig te reproduceren met 
verbeterde, betrouwbare componenten in een modern ontwerp.  

tekst Nick Guppy foto’s Olly Curtis

Nadat eerst de zogenaamde 
‘Britse invasie’ halverwege 
de jaren zestig de VS had 
overspoeld, werd een aan-

tal Britse gitaristen en bands wereld-
beroemd door hun interpretatie van 
elektrische blues. Voorbeelden zijn 
Jeff Beck, Eric Clapton, The Rolling 
Stones, Led Zeppelin, The Faces, 
Humble Pie en Fleetwood Mac – om 
er maar een paar te noemen. Het was 
een opmerkelijke periode met veel 
creativiteit. Ironisch genoeg was het 
meest invloedrijke Britse exportpro-
duct een van oorsprong Amerikaanse 
gitaarheld die in 1966 door Animals 
bassist Chas Chandler naar Engeland 
was gebracht. Na te zijn gekoppeld 
aan Mitch Mitchell en Noel Redding 
werd Jimi Hendrix – want daar heb-
ben we het over – er een enorme 
ster.

Jimi Hendrix versterkte zijn gitaren 
– net als veel andere hierboven 
genoemde gitaristen – door middel 
van de oppermachtige Marshall 1959 
100-watt Super Lead versterker. 
Sindsdien hebben veel versterker-
bouwers zich laten inspireren door 

dat klassieke ontwerp, en een van 
hen is Paul Reed Smith. PRS had  
de afgelopen jaren veel succes met 
de 25th Anniversary versterker, de 
HXDA modellen en meer recentelijk 
de HDRX 100 en HDRX 50 tops.  
De laatste twee hebben de goed-
keuring gekregen van de erfgenamen 
van Jimi Hendrix. Ze zijn gebaseerd 
op het gedetailleerde onderzoek van 
Paul Reed Smith’s versterkergoeroe 
Doug Sewell van een vintage Super 
Lead die tentoongesteld wordt in het 
Museum of Pop Culture in Seattle, 
en die naar verluidt door Jimi op 
Woodstock is gebruikt. De genoemde 
HDRX modellen worden handbe-
draad en in de VS gebouwd, en nu  
is er dan een nieuwe versterker,  
de HDRX 20, die in PRS’ nieuwe 
fabriek in Indonesië geproduceerd 
wordt. Deze is betaalbaarder en 
draagbaarder.

Ontwerp

De nieuwe HDRX 20 is een com-
pacte buizentop waarvan de layout 
grotendeels die van zijn grotere 
broers volgt, maar dan met wat inte-
ressante aanpassingen. De behuizing 
had niet zwarter gekund, met strak 
aangebracht vinyl, geperforeerde 
metalen luchtroosters aan voor- en 
achterkant, een zwarte bies en een 
groot PRS logo. Stevig afgeronde 
hoeken roepen subtiel de stijl van de 
oorspronkelijke Marshall Super Lead 
in herinnering. Aan de binnenkant 
ondersteunt een stalen chassis een 
tweetal forse transformatoren samen 
met een smoorspoel - een transfor-

matorachtig onderdeel dat wordt 
gebruikt om de rimpeling te dempen 
na het gelijkrichten van de inkomen-
de wisselspanning. In het chassis 
zijn de meeste componenten op een 
grote, hoogwaardige en dubbelzijdig 
bezette printplaat geplaatst, inclusief 
de regelaars van het bedienings paneel 
en de drie JJ ECC803S voorversterker-
buizen. Er is een aparte printplaatstrip 
voor de luidsprekeruitgangen van het 
achterpaneel plus een biascircuit, 
met testpunten en een bijbehorende 
voorspanningsregelaar, ook op het 
achterpaneel. Terwijl de buisvoetjes 
van de voorversterker op de print-
plaat zijn gemonteerd, zijn de eind-
buizen direct op het chassis beves-
tigd en met de hand bedraad. Zo houd 
je de belangrijkste warmtebron uit de 
buurt van de printplaat, wat de 
betrouwbaarheid van de  versterker op 
lange termijn verbetert.

Waar de eindtrappen van grotere 
HDRX 50 en 100 versterkers zijn 
uitgerust met EL34’s, is de HDRX 20 
voorzien van een tweetal uit Rusland 
afkomstige Tung-Sol 5881’s. De ‘Tung- -
 Sol’ naam is een van de oude buizen-
merken die tegenwoordig eigendom 
zijn van New Sensor  Corporation.  
De originele 5881 werd geproduceerd 
door de beroemde Tung-Sol Lamp 
Works uit Newark, New Jersey.  
Deze buizen werden beschouwd als 
de allerbeste, en de hier gebruikte 
5881 pentode werd in 1950 aan-
gekondigd als een beter alternatief 
voor de destijds gangbare 6L6GA/B, 
met een robuustere  constructie in 
een verkorte  glazen behuizing,  
een hogere  plaatspanning en een 
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hoger vermogen. Hij werd door 
 Fender gebruikt in de 5F6-A 
 Bassman 4x10, die op zijn beurt 
weer de inspiratie was voor de 
oorspronke lijke Marshall JTM45 
versterker.

Het bedieningspaneel van de 
HDRX 20 is een slimme versie van 
het origineel, met twee parallelle 
voorversterkerkanalen (Treble en 
Bass). Moest je op oudere Marshalls 
nog met een kabeltje van buitenaf de 
verbinding maken tussen beide 
ingangen, hier zijn door middel van 
een interne schakeling beide kanalen 
tegelijk te horen. Er zijn afzonderlijke 
volumeregelaars voor de twee voor-
versterkerkanalen, en regelaars voor 
hoog, midden, laag en presence.  
Ook is er een master volume, die 
 ontbreekt bij de twee grotere HDRX 
amps. Met twee tuimelschakelaartjes 
bedien je de Bright functie op het 
Treble kanaal en een High-   Mid Gain 
boost, die naar verluidt is gebaseerd 
op een speciale kathodevolger in de 
Hendrix ‘Plexi’.

Op het eenvoudige achterpaneel 
vinden we vijf luidsprekerconnectors 
om luidsprekerkasten met een impe-
dantie van 4, 8 en 16 ohm aan te 
sluiten, en de al genoemde voor-
spanningsregelaar en testpunten.   
De handtekening van Jimi en het 
Authentic Hendrix logo benadrukken 
nog maar eens de goede afkomst van 
deze versterker. Al met al is de HDRX 
20 een solide, functionele versterker 
met het stijlvolle DNA van PRS.

In gebruik

We testten de PRS HDRX 20 met 
onze gebruikelijke testgitaren, waar-
onder een Strat met low-medium 
output Duncan Alnico Pro single- 
coils, en een Les Paul met een 
 t weetal oude PAF’s, en met luid-
sprekerkasten met Celestion Vintage 
30’s en de G12H-75 Creamback – 
dezelfde luidsprekers die PRS 
gebruikt voor de HDRX cabs. Na het 
opwarmen blijkt de versterker verras-
send stil, wat deels te danken is aan 
de gelijkstroomvoeding voor de ver-
warmingsdraden van de voorverster-
kerbuizen. Twee parallelle preamp 
volumeregelaars dienen als de pri-
maire toonregeling voor de HDRX 20, 
waarbij je de overige EQ knoppen en 
schakelaars dan gebruikt om het 
eindresultaat te finetunen. De Bright 

schakelaar is handig om high-output 
pickups met veel midden extra 
scherpte te geven. De High-Mid Gain 
schakelaar geeft singlecoils een nut-
tige boost, die onze Strat meer in de 
buurt van Hendrix bracht. De master-
volumeregelaar stelt je in staat de 
voorversterker open te draaien en een 
lekkere crunch te krijgen op aan-
vaardbare geluidsniveaus, hoewel de 
master op minimaal de helft moet 
staan wil de versterker goed los 
komen. Dan hoor je de heldere,  
maar niet scherpe hoge frequenties 
en het soepele midden dat je ver-
wacht van een goed ontwerp dat zich 
baseert op een tweed Bassman of 
een ‘Plexi’. Wij vinden hem meer als 
een hele mooie JTM45 dan als een 
‘Plexi’ klinken, maar vintage is het 
zeker, met een prima dynamische 
respons waarbij je je sound kunt 
opschonen met niet meer dan de 
volumeregelaar van je gitaar of zelfs 
door alleen zachter aan te slaan.

Met zijn medium-low gain kanalen 
is de HDRX 20 een uitstekend plat-
form voor pedalen in alle soorten en 
maten, maar aangezien een effect-
loop ontbreekt zul je ze moeten aan-
sluiten tussen gitaar en versterker. 
Een andere mogelijkheid is een load-
box met een effectlus of lijnuitgang 
tussen versterker en luidspreker. PRS 
raadt de Koch LB120 II aan voor de 
grotere HDRX 50 en HDRX 100 tops 
zonder mastervolume, hoewel er 
natuurlijk ook andere geschikte pro-
ducten op de markt zijn die allemaal 
hun goede eigenschappen hebben.

Conclusie

De versterkertak van Paul Reed 
Smith pakt stevig door, en met suc-
ces, getuige de indrukwekkende sig-
nature producten voor David Grissom 
en Mark Tremonti, en de tweeka-
naals Archon modellen, die met 
gemak alle genres aankunnen,  

van country tot metal. De HDRX 
 versterkers, met hun ‘Authentic 
 Hendrix Touring Circuit’ design, 
staan garant voor overtuigende 
 vintage Super Lead geluiden in  
een moderne verpakking en met een 
verbeterd ontwerp en betrouwbare 
componenten. Aan de andere kant  
is de HDRX even compromisloos als 
zijn beroemde voorbeeld, en ontbre-
ken een effectloop, voetschakelbare 
functies en uitgangen met luid-
sprekeremulatie. Gelukkig heeft de 
technologieontwikkeling niet stil 
gestaan sinds de jaren zestig, en 
hebben we tegenwoordig een ruime 
keuze aan externe effecten en load-
boxen als aanvulling. Daarmee is de 
HDRX de ideale versterker om als 
hart van je setup te dienen, waarbij 
je de zaken net zo complex kunt 
maken als je zelf wilt.

Vergeleken met de grotere,  
met EL34 eindbuizen uitgeruste 
modellen uit dezelfde reeks, heeft 
de nieuwe HDRX 20 voldoende volu-
me voor live gigs, terwijl hij een stuk 
beter draagbaar is, en veel goed-
koper, dankzij de productie over zee. 
Ben jij als serieuze amateur of pro-
fessional op zoek naar authentieke 
JTM45 of ‘Plexi’ sounds in een 
modern, betrouwbaar en betaalbaar 
formaat, dan raden we je aan deze 
nieuwe versterker van Paul Reed 
Smith serieus te overwegen. G

PRS HDRX 20
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❱❱ GITARIST ZEGT: Mooie, goed klinkende en betaalbare 
PRS versterker, jammer dat de vintage uitstraling ook moderne 
extra’s uitsluit

PRS HDRX 20 HEAD
PRIJS: € 965,-
LAND VAN HERKOMST: 
Indonesië
TYPE: volledige buizen 
versterkertop
VERMOGEN: 20W RMS
BUIZEN: 3 x JJ ECC803S, 
2 x Russische Tung-Sol 
5881
AFMETINGEN: 440 x 230  
x 235 mm (bxdxh)
GEWICHT: 9 kg
BEHUIZING: multiplex
KANALEN: 2, parallel, 
 continu aan
REGELAARS: bass volume, 
treble volume, master 
volume, treble, mid, bass, 
presence, high mid gain 
schakelaar, bright scha-
kelaar
VOETSCHAKELAAR: geen
EXTRA FUNCTIES: externe 
testpunten voor bias- 
circuit, voorspannings-
regelaar op achterpaneel
OPTIES: geen
REEKS: de in de VS ge -
produceerde HDRX 100 
en HDRX 50 met bij-
passende gesloten luid-
sprekerkast met Celestion 
Creambacks in 2x12 en 
4x12 formaat
DISTRIBUTIE: PRS Europe, 
Cambridge (VK),  
tel. +44 1223 874301 
WEBSITE:  
prsguitarseurope.com

De HDRX 20 gebruikt een paar Tung-Sol 5881's, de originele buizen van de Fender Bassman


