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Persbericht: Small Speaker Overdrive van Great Eastern FX 
leverbaar in de EU 
 
 
De Small Speaker Overdrive (gitaar effectpedaal) van Great Eastern FX is vanaf vandaag 
leverbaar in de EU. Pedaltown is de enige leverancier in de EU van dit overdrive pedaal.  
 
De Small Speaker Overdrive is een zogenaamde low-gain overdrive. Het is gebaseerd op het 
geluid en het gevoel van een kleine buizenversterker. In de studio maken veel gitaristen gebruik 
van een kleine versterker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Champ of Princeton. Deze 
versterkers klinken vaak beter, produceren minder volume, hebben een uitstekende dynamiek en 
produceren desondanks een ‘groot’ geluid. Bekende gitaristen als Steve Cropper, Eric Clapton 
en Joe Walsh waren liefhebber van een kleine versterker in de studio. 
 
De Small Speaker Overdrive maakt gebruik van een circuit met een discrete 
transistorschakeling. Het pedaal heeft een breed dynamisch bereik en reageert goed op je 
aanslag. Bij lage gain standen kan je het als boost of preamp gebruiken. In hoge gain standen 
produceert het pedaal het typische ‘honk’ geluid van een Class-A versterker met een kleine 
speaker. 
 
Leon Keemer eigenaar Pedaltown, over de Small Speaker Overdrive:  
"Ik ben erg enthousiast over de Small Speaker Overdrive. Het pedaal is een echte overdrive en 
het produceert een uiterst bruikbaar en gefocust geluid. Zowel gitaren met single coils als met 
humbuckers klinken uitstekend over deze Small Speaker Overdrive. " 
 
Over Great Eastern FX 
Great Eastern FX is een effectpedaalbedrijf en gevestigd in Cambridge – Verenigd Koninkrijk. 
Alle effectpedalen worden ontworpen en gebouwd in het Verenigd Koninkrijk, met behulp van 
componenten die zijn geselecteerd op prestaties in plaats van op prijs. Denk hierbij aan 
geluidsarme metaalfilmweerstanden, PET-filmcondensatoren, Alpha-potten en Neutrik-jack-
aansluitingen.  
 
Over Pedaltown.nl 
Pedaltown.nl is een Nederlandse webshop voor gitaar effectpedalen en accessoires. De website 
richt zich met name op boutique pedalen, maar levert daarnaast ook gerenommeerde merken, 
denk bijvoorbeeld aan Chase Bliss, Morningstar, Gamechanger Audio en Catalinbread. Op dit 
moment zijn er circa 85 merken leverbaar. De site verkoop op de Nederlands markt, Europa en 
de rest van de wereld. 
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Voor meer informatie of beeldmateriaal graag contact opnemen met Leon Keemer, 06 4234 
5864 of info@pedaltown.nl 
Meer informatie over Great Eastern FX (Engels): https://www.greateasternfx.com 


