
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.


