
*}'f
Ffi
!".r

4t.r

E

P RS S S N T A T I E van hct 0 N V A R c E L I J K.BAR E

X-66 nodel trAM M 0 N D - 0 n O E L!

Alccn hct X-66 aodel g A U U 0 N D hccft al deze speclglanspunt,en !

DE KI"A},iKIilST:

Gclijkwa,e.rdig aan bet prachtige ontwerp v&n het steunstuk is de 5-kanalen-
klankhast, d.ic (geschat op 200 Watt) muziekkracht uitstort
met inbegrip van:

1 st. lSRbass-speaker

u st' StwiJdverstrooiende spcokars
2 st. Snd.ubbelvoudigc kanaalspeakers(drie-voudig?)

2 st. horcns r q:" totaal ? speakerscn

Dczc klankkast ie zd ontworpen, dat hiJ ecn

KRACIIT'
GATn0UWE WES
cnVERSTn00IN
TONDAR ON&EW

maximun geeft ann:

RGAVE,
G

ENSTN BIJOELUIDSNI
aar 0qGatr

Eat is GGn nAUMOItID*orgcMIct zou g66n andar soort kunnen- zijn ! !
Gecn spccltafelinstrumcnt op aard.c kan h,ct vernuftige X-66 gcluids-

_systcon benad.crcn of evenaren.
Ect biadt u mct de vingertoppen bespeeld, ecn fantastische keuze van
toon-variaties, zorel het klcinstc d.werggeluidjc, als ddk het geluid
\r&n het omvangrijkete orgel ooit gebouwd! ! ! ! !

Da vijf-kanalen klankkast net zeven spcakers en twee horens zorgt voor
muzickvermogcn (gevoed door tveehond.erd Watt) van ecn vrijrel oiver-
gclijkbarc betrouwbaarheid en muzikale vcelzijdigheid,
Het X-66 Hammond,orgel is hdt berocpsorgel, dat alle antlerc oveitreft
in stijl" . . . ,.6n in nuzikale veelziJdigheid.

trET BOVENKLAVIER:

Sen nornaal dl-toetsen-nanuaal bestaand.e uit nieur ontvorpe[ ovef,-
hangendc toetsen, bedienbaar via twee rijen van 11 trekschuifjes
(exclusief Hammond) woarmee zeer rijkc harmonicEn te maken zijn!
Yastgesteldc registratie-toetsen met theaterachtige geluiden,
bcetaandairrit de gebruikclijkc eu gewenste geselecteerde toonglans-.karakteri sti ckcn,



0p de lippca kan
zoal s :

nan 6dk rccd.s van te voren gcmaakta registroties krijgcn,

DIAPOSON, VI0LS d' 0RCU r TROMP$T , ENGALSE P0STHORN en KINUIIA
allemaal op dc 8-voett

Ecn 16-voet-koppeling en sameaklank-uit lip vcrneerdert de bcwecglijkhcid
van dc 8-voet orkeststcmmcn
Voor deze lippen is d6k eon aparte tremolo (vibrato) en ccn voluma-regclaar
voor hard en zaeht, als ook voor het geven van een &cccnt a,anwezig.
Dc lippcn kunncn onafhankclijk, zowel ale samen of tegelijk net dc trck-

schuifjes gebruikt t'ortlen,
EEGELEIDINGSHANUAAL : (beneden-klavier)
Ecn normael 6l-toctsenbord mct nieuw ontworpen overhangcnde toctseno
bed.ienbaar vla d.e beroend. gcwordcn llanrrnohd-trekschuif jee (die .gele$ilelijk
gc luid.vcrmeerd crend werkcn)
Het benedcnklavicr hecft wGGr ecn octaaf met omgekeerde';kleur-toetgcn
raarop vooraf genaakte registraties aanrazig zijno
Ook zijn er lippcn voor het benedcnklavief, vaarop reeds gecombineerde
regisfiraties aanrczig zijn. o.&.
Drap0soN,vroLA DA cauBA, TUBA sONOnA.
Evenals d.e orkeststernmen hebben de begeleidingslippcn bedienbarc volune-
?n;:&cees*-regelaars els ook een vibroto.
5'c lipstcqrmcn kunnen sa.Een en onafhankelijk gebruikt worden van de vddraf
geregistrccde druktoetsGtre 1of trekschulfjes"

PEDAAL

Eet pedaal is bespeelbaar via cen 95-noots straalsgewijs gcplaatste ppda6l-
tafcl bedekt mct chsooil vaorop;.rreGr plastic bekleding , het,geen het gcvocl
gecft, of mcn op houtcb toctscn spealt.
Bcdicnbaar door 5 pcdaal-trekregisters, va.af-va,n er 2 tegengestbldc tonen
bedienen op de 16-voet en de 18-voctr
2 pcdaa.l-trekregieters bedicnen genengCc of zuivcre tonen op de 16-voet
en dc ,8-voet,
cn dCn trekregister (naau PADAAL-REED) dient voor ecn 8f tong-sten
Een druktoots bcdient het pcdaal-vibrato
Twec druktoct,sen bedicncn dc pcdaal-ccho (sustain)
Fat pedaalvibrato kan dus onEfhonkelijk van de bovcnklavieren in en uit-
gcechakeld vordcn
De strijkers(string) basscn kunnen in dric graden afgesteld. word^en en d.e
echo (sustain) kan d.us varidren van pizuicato-basviool tot legato-(gebond"en)
pcdaal.
VNRSTELBARE LIPPST VOON H8T KI,AVIEIT
Dc llppen in ecn speeialc set van 5 f,idhcnexoor vcrschillcndc verlevendigingcn
Ian op de trckrcgisters ingestcldc registratics.
ilc vibfatr-bass-tab (fip) vocgt ecn vibrato toe aan d.c lage tonen.
tf0blctl en -v_ib!a_to41cble 1I zorgcn voor 3 graden vibrato voor dc
iTFp{ tar")T
Dc electronischc langzamc Celcete-lip (cen Sanmond-cxclusicf) Iaat
gcluid horen, wclke registers ook instaan
Ook de vibratirs kunnen rneewcrkcn voor maximale affectcn. Dc betoverendc tibiag-lip
wecr een ander fiammond-exclusief, hcrleidt allc met de hand verstelbare toncn
tot authcntieke fluitgeluidcn.

Dc vibrato-
hogc register-

u ecn ontroerend.
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Dezc geluidcn, zo nood.zakelijk voor theater-orgelmuzick kunnen worden vcrzorgd
doorniddcl van I voetschuifjcs (nct oplopentl nunmcr) op de beidc manualen , plus
nog dc geluidvcrrijkcndc mixturas-scFuificso
Vii Uet-tibiagresi;tgr(flui*register) krijgt elkc willekeurig met de hand samen-
gcstelde registiCiic'een fluiteneemble, w&ar&a,n gecontroleerdc geluiden adt of
zonder pereussion kunnen rorden toegevoegd'
SelijkcrwiJe de geluiden verkregen wordcn doorni.dd.cl van tegengestelde klank-
klnuren te coubincrcn, is dit reed.s gebeurd bij clc vastgestelde registrotie-
toeteen.Deza uorgcn voor reeds qecombincerde fluitensenbles.
Ald'uskandcorginistde@chtigcreed'ss&mGngeateldeklank-
combinotiee ook maken op de variatie-schuifjcso(hercontroleren)!
KIILKGELUIDEN ( ritnc-ef f cctcn) 

.

Scn sct van dric Iippen (tals) vcroorlooft gescpareeddc bediening voor orkcst,-
manur,al (bovcnklavicr) r cD beEcleidingemqnuaal (bcnedenklarrier) alsook voor
pedaal
Ook op het cffectcapaneel aan de rechterkant van de klaviercu kunneu klakgelui-
den gemaakt worden, welke ook, zoalst 

BRUSE,
MAITACAS,
BL0CK,
cium:il

intens a,&ngepa,st worden, zod.at d.e orgonlst
kan combineren net zijn andere registra-

as

Manuaal en pedaalklakgeluiden kunnen
dcze geluiden op zijn meest cffectief
tlcs.
Percussign-geluiden(slaggeluiden) kan men op het bovenklavier bespeleni %ii zljn
vertegenwoordi$d in ecn nauwkeurige bevredigende recks van authcntieke geluiden'zoals CEIME.KI0K , !IN,

KL0KKENSPSL,
XYTOPHO}TE
en BANJ0.

EIk van dezo gcluiden kan individueel gespcclil worden of net elkaar gocom-
binesrd. Ook k&8,,..:..., 61k van deze geluiden gecounbineerd worden set andere
gedeeltes van het orgel
Elk p"r"ussiongeluidl.is gekarakteriseerd. net zijn eigen echo(langer of korter)
Hct percussive gedeelte ken versterkt (vermcerderd.) worden d.oor toevoeging Ye,a
de acccnt-(PnnCUS$I0N r'F) lip. Scn A$P,ACGIAI0B - 0NLY lip perniteert eGn on-
afhankblijk gebruik van het orkestrma,nu&ol voor nict-percussive effecten.
EIk pcrcussion-geluid ka.n.uitgezonden wordcn met een autoug,tische repetering
wanneer men op dc AEItE4A.flE lip drukt. De snclheid van het repeteren is door-
lopend varieertaar d.oor te zoeken n&&r de juiste snelheid op een d.roaibare
bediening op het SPECIAL$ EFIECT$N-PANAAL-

OPEEFFINGSKLEPPEN
Druk op twec reahthoekige klcpknop$es tussen de beide manualen, elk66n voor
het boVen-en onderklavier. (fip-gaaeelt,cs) en uen verkrijgt zeer genakkelijk
eGn ogenblikkelijkc opheffing van de bestaande rcgistraties en er ontstaat
een seleetie van nieuwe eornbinatieso

HA,nP,
cqmsrA,
MARIMBA I
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C.t A N S en lt E V E B E R A T I q N (wcergalnen)

Een trio van lippen &an de uiterste reehterkant zijn van toepassing op het
gehele orgel. ldet de $!NS!I3 kan de organist ri jkdon of het dichterbi j
klinken van het geluid tocvoegen,
RE{SS8. I en nnVSRn.. f I tats (f tppcn) verzorgcn drie groden van Trlgqi}uenic" I

(of wcergalnende) effceten ter verriJking van het geluid.
ARPEGGIATON
Dit nieuvc erpeggio-apparaat, geplaatst tussen twee klavicren, stelt de
organist in-staat om harpeffecten te spelen, slechts allecn door 66n of
meer vingers er over heeb te bewegen.
De noten ia,, het harpeffect worden bepaal& door de toetsen die men gebruitt
op het onderklaviero
SFORZAND0 PIST0N (trep Yoor hard)
ti-c 

"er*iEe6--m;""(ornleerbarc) 
piston(krep) brengt onmitldellijk het voIlc

orgel, Een rode laup boven de trek-schuifjes laat zien of de eforzand.o

EXPRESSI0N (het zvcllcnt )
meedoct! ! !

Dc SXIELI+fPEDAL is uitgebalanceard en ten vollc gccompengeerd wat de tonen
betreft, v&nneer het geluid zacht staat! !

Ecn vqtrlE0bedi,on*ufi net drie posities op het spegiale effeotcnpaneel
pgrgt ervoor, d.at het volumc gesclecteerd. kan vord.en zonder gebruik van
[e SWELL.

(Even tussendoor: )
Reversible betekcnt een $chpkelaarn welke gCdn andere stond
aanneemt
dus: cerst drukt men hem a,&n en

trecr drukt nen hem uit! ! ! ! in tegenstellins tot registers
fii" ""r, a,a,n- en uitstand. laten zien

xnagHTscHArgtAA&s EN rIcffIEN \
De krocht,lron van het orgel wordt aangezet via een drukknoprschakelaar,
die ccn 'aq:F:uit-Iight inqgbouwg hecft.
Dc krachtr-ron varr het orgel kon op 6lk nonent , in welke stand het ook
staat afgcsloten word"cn doormiddel van een schakelaar, welke met een
slcutEt bcdiend rordt.
Dc pcda-alver-Iichting vordt gecontroleerd of bediend doqf een on-of-scha-
kelaaf gp hct p*ncel van dc speciale effectcne
ur cn0F00N' aaNgtul TING
Een microfooncontact-schakelaar en volume-regelaar stellen de organist
instaat via de microfoon t,e epreken of te zingcn, m6t of zbnder nagalm!
Een lanpje wijst ran of het nicrofoon-circuit aan of uit is.
Het mierofooncontact kan ook gebruikt worden voor een electrische guitaar"
TOONGENERATOR

Sca generetor met een uitgebreid frequentiebercit voor samengestelde tonen
en zuiverb tonen als ook voor tonen met een bijzonderc rijke harmonische
ontwikkeling.
De toonhoogtc ie in het blroemde [ammqn6-toonwielsysteem gesloton, Daar-
door kan de X66 nooit ontstemt geraken"
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DS C0IS0LS,-SIYIING ( nodcl van hct orgcl )
Buimtcvaarttijdpcrk-stijl net cen unick gcbruik v&n gcpolijst chroon,
uat chroon; ralnoot en hout met cbonict, raarbij ae iraaftionclc
theatcr-orgcl-regieicrs maken de X66 tot een instruuent met ecn bijzond.ere
prof cesionele aantrckkingekracht.
$PEClrrqArISS
Afmctingcnl net bank cn podalcnstcl 142 ]29 cn. brecd.

tf,3:l' li: llil
nct dc nuu iekstandaard. naar bcncdGno:
Gewicht eompleet met bank en pedalenstcl 2dBllKilogran

.CSPEAMRS 3

( Zi" verhaal over toonkabineto )


