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APOLLO
Met de introductie van de Apollo GS200 stelt Wersi u een nieuw
compact huiskamerorgel voor. Het instrument neemt niet veel
plaats in en is gemakkelijk te bedienen.

Apollo GS 200 - het instrument met eenvoudige bediening
Met de Apollo GS200 stelt Wersi een bedieningsconcept voor,
dat de speler belooft zich volledig op de muziek te concentreren.
De bediening wordt eenvoudig een bijzaak. Het totale
bedienveld is optimaal ingericht, zodat reeds na een korte
raadpleging van de bediening deze zelfverklarend en duidelijk is.
Toetsen en drawbars zijn onder het spelen gemakkelijk binnen
handbereik te bedienen. De speler heeft door het grote
kleurenscherm steeds zichtbaar wat er aan klanken en styles
gekozen is. De in deze prijsklasse unieke combinatie van
geluidsregelings-drawbars en knoppen staat individuele
instellingen toe met een goed overzicht en directe greep op de
volumes tijdens het spelen.

Eenvoudig de toetsen “pakken” en er op spelen - de Wersi
Apollo maakt het mogelijk!
In muziekinstrumenten van Wersi zit altijd technisch en muzikaal
vooruitgang. Ook in de Apollo GS200 wordt een nieuwe variant
van het OpenArt-system ingezet. Daarachter verbergt zich niet
minder dan de modernste techniek voor een toekomstzeker
orgel waar men jarenlang speelplezier aan beleeft. Andere
orgelbouwers beperken zich tot steeds weer nieuwe hardware
en daarmee nieuwe instrumenten te ontwikkelen. Het Wersi
OpenArt-System daartegen werkt op basis van software, zodat u
uw orgel naar eigen wens kunt uitbreiden, zonder dat u telkens
een nieuw orgel hoeft te kopen.

Apollo GS200 - met de klank van het sinusorgel - een klank
die het instrument naam gaf
Het heeft iets, waarbij men bij de koop van een orgel eenvoudig
geen afstand van kan doen: een variabel drawbarsysteem. De
klank van het “echte” drawbarsysteem laat uw hart muzikaal
hoger slaan. Waarom ligt de nadruk op echt? Wel, er zijn veel
instrumenten waarbij via een vaste instelling of via tiptoetsen
een sinusklank te horen is. Maak hierbij geen compromis en laat
u door het originele Wersi drawbarsysteem betoveren.

U maakt de muziek - Wij het instrument
Al jaren kan Wersi deze ervaringen met topmuzikanten en onze
instrumenten en daarmee aan u, als onze klant doorgeven. Ook
u zult enthousiast raken als u constateert hoeveel muzikaliteit en
welke volle klank in uw Apollo GS plaats heeft. Alle
mogelijkheden wachten er op om door uw musiceren gewekt te
worden. Bovendien kunt u uw Apollo GS200 altijd met de
speciale klankpakketten Sakral en Theaterorgel optioneel uit te
breiden.

Wersi muziekinstrumenten - toonaangevend in klank en
kwaliteit

Highlights in één overzicht

• Groot, aanraakgevoelig 10 inch kleurenscherm zoals bij de
Wersi Topmodellen
• Eenvoudige bediening
• 2 manualen met elk 5-octaven en een 17-tonig baspedaal
• Optioneel 76-toetsen ondermanuaal
• “Echt” Sinus Drawbarsysteem voor beide manualen
• Talrijke Solo-klanken zoals bij de topmodellen
• Professionele begeleidingsautomaat voor optimaal
speelplezier
• Wersi-Chord - met één vinger veelstemmige melodieën
maken
• Splitpunt in ondermanuaal
• Grote opslagcapaciteit door interne harddisk voor
sequensen en styles
• Volle klank door nieuw ontwikkelt Surround-
luidsprekersysteem
• Modern en tijdloos design in houtfineer of hoogglanslak
• Steeds uitbreidbaar door het Wersi OpenArt-System
 (niet volledig compatible met ander OAS-instrumenten)
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