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The beginning, more than 100 years ago...

Pioneers of Electronic Musical Instruments

Viscount International SpA

Antonio Galanti 
Ontwerper van de
Galanti accordion

Marcello Galanti
Stichter van Viscount

International

Het ontwikkelen en bouwen van muziekinstrumenten, dat is een uiterst
opwindende ervaring die veel voldoening schenkt: muziek is de plaats
waar de technische wereld van de fysica en technologie samenvalt met
de emotionele wereld van geest en vervoering.
Klassieke instrumenten, zoals de eeuwenoude Stradivarius viool, die
overgeleverd zijn van geslacht op geslacht, blijven nog steeds waardevol.
Wij, van Viscount, zijn ervan overtuigd dat de instrumenten, die we in
Italië bouwen, delen in het zelfde erfgoed, omdat we deze stuk voor stuk 
met grote toewijding en respect bouwen.

Mauro Galanti
Viscount CEO

Het begin, meer dan 100 jaar geleden…
Aan het eind van de 19de eeuw was Italië een land waarvan de economie die hoofdzakelijk op
de landbouw steunde. Maar langzaam kwam de industrie tot ontwikkeling waardoor zich socia-
le en economische veranderingen gingen aftekenen. In de kleine stad Mondaino leefde Antonio
Galanti met zijn familie. Hij verdiende de kost door van stad tot stad te trekken en met zijn
draaimolen plezier te brengen in het leven van de bewoners. Muziek maken was echter zijn
echte passie en daarom besteedde hij veel tijd aan het ontwerpen en bouwen van de eerste
Galanti muzikale accordeons. 

Pioniers op het gebied van Elektronische Muziekinstrumenten
In 1959 richtte Marcello, een van de jongste zonen van Antonio, een nieuw bedrijf op, waar-
mee de entree werd ingeluid van Galanti's met hun muzikale ervaring in de wereld van de elek-
tronische muziekinstrumenten. Ook nu waren zij in Italië hun tijd vooruit met het ontwikke-
len en bouwen van het eerste elektronische orgel. De eerste generatie was uitgerust met toon-
generators die werkten met neon lampjes, daarna gevolgd door uitvoeringen met transistors en
geïntegreerde schakelingen, tot de invoering van de huidige "PCM-sampling" en op DSP tech-
nologie gerealiseerde "Physical modelling". In 1969 beëindigde Marcello de samenwerking met
zijn broers en richtte Intercontinental Electronics op, teneinde zich geheel toe te leggen op het
bouwen van klassieke elektronische orgels.

Viscount International
Onder de naam Viscount International zetten Marcello's zoon Mauro en dochter Loriana in
1999 het bedrijf voort. Viscount werd in Europa een uniek voorbeeld van een productiecentrum
waarin hoogwaardige technologieën ten dienste staan aan de ontwikkeling van muziekinstru-
menten. Er zijn verschillende redenen aan te wijzen voor het wereldwijde succes van de
Viscount klassieke orgels, die gerekend worden tot de best klinkende instrumenten in zijn soort.
Dat betreft in de eerste plaats de ervaring in de orgelklank, eerst "analoog" opgewekt en later
opgevolgd door de digitale sampling techniek (Viscount behoorde tot de allereerste fabrikanten
die de digitale PCM  technologie in haar klassieke orgels introduceerde) tot de huidige "physi-
cal modelling" benadering om de klank van de pijpen op te wekken.
Maar ook het wereldwijde netwerk waarmee voeling werd gehouden met verschillende orgel-
culturen, van barok tot romantisch, van Franse tot Duitse stijlen, resulteerde in een uitgebrei-
de verzameling geluidssamples. Dit alles maakt ieder Viscount orgel tot een instrument  dat
werkelijk representatief is voor de stand van de muziektechnologie. Viscount is de enige orgel-
fabrikant die zowel de PCM sampling technologie (PCM-TruePipe+) als de op physical model-
ling gebaseerde Pipe Acoustics Modelling (Accupipe) methodiek toepast, waardoor het juiste
instrument voor de beste bespeler beschikbaar komt. 
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The              Technology
True Pipe Reproduction + Orchestra Sound

TECHNOLOGIE
Deze nieuwe technologie kleurt klanken realistischer, helderder en harmonieuzer dan ooit tevoren. 

AFSTEMMEN VAN INDIVIDUELE REGISTERS
Elke afzonderlijke toon kan op eenvoudige wijze worden ingeregeld
en afgestemd op wens van de organist door interactieve bijstelling
van de belangrijkste parameters.

NIEUWE MEERSPOREN SEQUENCER
Prestige orgels zijn voorzien van een flexibele Sequencer met 5
onafhankelijke  'tracks' (sporen) (4 op de twee manuaals modellen)
die een zeer hoge opslagcapaciteit heeft voor gespeelde noten,
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de  "Direct to Disk' technologie
om het orgelspel  direct ("real-time") op te nemen.  Op deze wijze
kunnen honderden gespeelde werken op één disk in het 'Standard
Midi File' formaat worden opgeslagen.

EXTERN MULTIKANAALS GELUIDSVERSTERKER SYSTEEM
Ieder register kan op een van te voren vastgelegde wijze worden verbonden met de 12 beschikbare uitgangen
(Main + Antiphonal). Er zijn vier verschillende configuraties van windladen beschikbaar, 2 per registerfami-
lie (labialen - tongwerken), en 2 per sectie (van te voren ingesteld door de fabrikant). Bij Prestige orgels is de
instelling van het externe geluidsversterkersysteem volledig vanaf de speeltafel mogelijk. Volumeregeling, 5-
band equalizer, and instelling van de geluidsvertraging (voor het akoestisch aanpassen van de externe luid-
sprekers aan de verschillende afstanden) zijn voor iedere uitgang voorhanden. Bovendien kan de bespeler het
geluidsvolume van alle uitgangen gezamenlijk regelen en naar wens externe luidsprekers aan- of uitzetten. 

BREED GELUIDSPANORAMA
De "Panning" functie maakt een ongelofelijk realistische simulatie van
het geluidspanorama mogelijk, gebaseerd op afmetingen en vorm van
de windladen. Panning kan op iedere stem worden toegepast via het
externe geluidsversterkersysteem. De gebruiker kan niet alleen zelf de
weergave van de registers over de verschillende audio uitgangen verde-
len, maar kan voor ieder register ook tot 12 uitgangen gebruiken, die
kunnen variëren in grootte en positie van het klankpatroon. Daarmee
kunnen de eigenschappen van verschillende typen windladen worden
nagebootst, zoals de gekruiste vleugelvorm (pijpenrijen van links naar rechts en van rechts naar links), centraal
naar weerszijden aflopend, lateraal naar het midden aflopend. Ook kan de zogenaamde C-Cis opstelling worden
toegepast, waarbij twee opeenvolgende noten over verschillende uitgangen worden weergegeven.  

De Truepipe+ Technology - True Pipe Reproduction + Orchestra Sound
Viscount was eerste Europese fabrikant van klassieke elektronische orgels. Al vanaf de zeventiger jaren hebben zij de klank
van de mooiste orgels ter wereld opgenomen om daarmee de verschillende muzikale culturen, waaruit zij afkomstig zijn,
vast te leggen. Na de eerste generatie orgels, gebaseerd op de elektronische nabootsing van de pijpklank, ontwikkelde zich
de sampling technologie. Viscount kan nu, dankzij de extreem hoge kwaliteit van haar schakelingen, zich erop bogen een
klankkwaliteit te leveren, die realistischer is dan ooit door een digitaal orgel is geproduceerd. 
TruePipe+ Technology is het resultaat van deze ontwikkeling Daarom introduceren we nu  "True Pipe Reproduction". Al
in 1996 begon het onderzoek naar de eigenschappen van labiale pijpen en tongwerken. Zorgvuldige beschrijving van alle
mechanische details van het pijporgel hielp Viscount om de best mogelijke geluidskwaliteit te verkrijgen. Onze ingenieurs
en musici besloten hun inspanningen te concentreren op de vraag hoe de klanken op elkaar inwerken wanneer met ver-
schillende registers één noot en vervolgens meerdere noten gelijktijdig worden gespeeld, situaties die kenmerkend zijn voor
de klankopwekking bij pijporgels. Het concept, dat hierop werd gebaseerd, is helder: TruePipe+ software is gericht op de
weergave van samenklanken en niet alleen van solo stemmen. Deze benadering verleent Viscount orgels een uiterst natuur-
lijke klank, die als enige het mechanische pijporgel realistisch dupliceert. Daar worden nog de Orchestral Voices aan toe-
gevoegd om een maximum aan flexibiliteit tijdens de uitvoering te bereiken. 
Prestige orgels bieden een unieke flexibiliteit. In de eerste plaats, kan de configuratie van het geluid door de organist zelf
worden bepaald, vervolgens kan de geluidsweergave nauwkeurig aan de akoestische omgeving worden aangepast voor het
verkrijgen van een optimaal resultaat, aan een kerkruimte, een concertzaal, of aan de huiselijke omgeving van de organist.
Alle Prestige Orgels kunnen worden geconfigureerd met behulp van een daartoe ontwikkelde PC-editor. Prestige Organs
stellen de musicus in staat om met een simpele vingerbeweging verschillende genres muziek uit te voeren, van barok tot
romantiek. Alle instellingen kunnen op eenvoudige wijze worden veranderd en aangepast zonder de noodzaak externe
hulp in te roepen zoals in oudere digitale orgels. Elk orgel heeft zijn unieke persoonlijkheid en bezit bijna menselijke
kwaliteiten. Prestige Orgels: Toppunt van muzikale perfectie.



4 The flagship of the  Prestige Series, for the   

MANUAAL I:
Prestant 8'
Quintadeen 8'
Bourdon 8'
Prestant 4'
Open Fluit 4'
Octaaf 2'
Terts 1 3/5'
Larigot 1 1/3'
Sifflet 1'
Sesquialter II
Mixtuur IV
Chamade Trompet 8'
Festival Trompet 8'
Tremulant
Koppel III/I

MANUAAL II:
Prestant 16'
Prestant 8'
Holpijp 8'
Fluit Celeste 8'
Quint 5 1/3'
Octaaf 4'
Roerfluit 4'
Quint 2 2/3'
Super Octaaf 2'
Cornet V
Mixtuur V
Fagot 16'
Trompet 8'
Vox Humana 8'
Tremulant
Koppel III/II
Koppel I/II

MANUAAL III:
Bourdon 16'
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Gamba 8'
Vox Celeste 8'
Octaaf 4'
Koppelfluit 4'
Quint 2 2/3'
Woudfluit 2'
Terts 1 3/5'
Cymbal III
Regal 16'
Trompet 8'
Hobo 8'
Kromhoorn 8'
Trompet 4'
Tremulant

PEDAAL:
Bourdon 16'
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Gamba 8'
Vox Celeste 8'
Octaaf 4'
Koppelfluit 4'
Quint 2 2/3'
Woudfluit 2'
Terts 1 3/5'
Cymbal III
Regal 16'
Trompet 8'
Hobo 8'
Kromhoorn 8'
Trompet 4'
Tremulant

De dispositie kan
door Viscount naar
wens worden 
aangepast.

MANUAAL I ORCHESTRA
Piano
Harpsichord
Strijkers 1 (snel)

MANUAAL II ORCHESTRA
Harp
Strijkers 2 (langzaam)
Celeste

MANUAAL III ORCHESTRA
Klokken
Hobo
Trompet

PEDAAL ORCHESTRA
Cello 
Akoestische Bas
Tuba

Configureerbaar met de orgel-editor 
Het is, dankzij de PC-editor, mogelijk om veel parameters
van het orgel optimaal af te stemmen. In de eerste plaats
kunnen toonhoogte en klanksterkte van iedere noot en
ieder register apart worden ingeregeld, ondersteund door
grafische mogelijkheden. Daarbij kunnen veel parame-
ters zoals aanspraak, afspraak, kleine ontstemmingen, het
routeren van de audio uitgangen en algemene instellin-
gen inclusief nagalm en dergelijke worden ingesteld. 

AFC(**) - Active Field Control
De Prestige orgels zijn in de AFC
uitvoering uitgerust met een digitaal
systeem dat aangesloten is op kleine
microfoons die in de kast zijn inge-
bouwd. Hiermee "hoort" het orgel
het niveau van de omringende
nagalm en past daarop het verster-
kingssysteem aan. Hierdoor wordt in
alle situaties de beste geluidsweerga-
ve met optimale nagalm bereik



Prestige 100

5   professionals that accept no compromise

Alle details van een Prestige Orgel voldoen aan de
hoogste standaarden van Italiaans vakmanschap. 
De orgelkast is een waar kunstwerk dat door onze
ontwerpers is vormgegeven, gebruik makend van
fijnzinnige houten decoraties.

- 3 manualen met 61 toetsen. Toetsen met special drukpunt
- 57 stemmen met trekregisters (kan door de service van Viscount worden aangepast)
- Pedaal met 32 toetsen  (uitvoeringen; recht, recht concaaf of waaiervormig concaaf)
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Prestige 80

The best classic organ with rocker tabs

De Prestige 80 bevat alle bijzondere eigenschappen van de Prestige 100 maar
dan in een comfortabeler configuratie met wipregisters. De standaard disposi-
tie is hetzelfde als van de Prestige 100. Elke registerconfiguratie kan worden
aangepast.
- 3 manualen met 61 toetsen. Toetsen met special drukpunt
- 57 stemmen (kan door de service van Viscount worden aangepast)
- Pedaal met 32 toetsen  (uitvoeringen; recht, recht concaaf of  waaiervormig
concaaf).

Les commandes d'harmonisation et de sequenceur
des trois claviers sont dans le tiroir en bois ò droit
de la console.

Avec l'écran il est possible de visualiser la
mémoire en cours, la position du transposi-
teur et la position du pedale.

MANUAAL I:
Prestant 8'
Quintadeen 8'
Bourdon 8'
Prestant 4'
Open Fluit 4'
Octaaf 2'
Terts 1 3/5'
Larigot 1 1/3'
Sifflet 1'
Sesquialter II
Mixtuur IV
Chamade Trompet 8'
Festival Trompet 8'
Tremulant
Koppel III/I

MANUAAL II:
Prestant 16'
Prestant 8'
Holpijp 8'
Fluit Celeste 8'
Quint 5 1/3'
Octaaf 4'
Roerfluit 4'
Quint 2 2/3'
Super Octaaf 2'
Cornet V
Mixtuur V
Fagot 16'
Trompet 8'
Vox Humana 8'
Tremulant
Koppel III/II
Koppel I/II

MANUAAL III:
Bourdon 16'
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Gamba 8'
Vox Celeste 8'
Octaaf 4'
Koppelfluit 4'
Quint 2 2/3'
Woudfluit 2'
Terts 1 3/5'
Cymbal III
Regal 16'
Trompet 8'
Hobo 8'
Kromhoorn 8'
Trompet 4'
Tremulant

PEDAAL:
Bourdon 16'
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Gamba 8'
Vox Celeste 8'
Octaaf 4'
Koppelfluit 4'
Quint 2 2/3'
Woudfluit 2'
Terts 1 3/5'
Cymbal III
Regal 16'
Trompet 8'
Hobo 8'
Kromhoorn 8'
Trompet 4'
Tremulant

De dispositie kan
door Viscount naar
wens worden 
aangepast.

MANUAAL I ORCHESTRA
Piano
Harpsichord
Strijkers 1 (snel)

MANUAAL II ORCHESTRA
Harp
Strijkers 2 (langzaam)
Celeste

MANUAAL III ORCHESTRA
Klokken
Hobo
Trompet

PEDAAL ORCHESTRA
Cello 
Akoestische Bas
Tuba



Prestige 70

7Luxury in a two manual configuration

MANUAAL I:
Prestant 16'
Prestant 8'
Holpijp 8'
Fluit Celeste 8'
Unda Maris 8'
Octaaf 4'
Spitsfluit 4'
Quint 2 2/3'
Superoctaaf 2'
Woudfluit 2'
Cornet III
Mixtuur IV
Fagot 16'
Trompet 8'
Kromhoorn 8'
Tremulant
Koppel II/I

MANUAAL II:
Bourdon 16'
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Gamba 8'
Vox Celeste 8'
Octaaf 4'
Roerfluit 4'
Quintfluit 2 2/3'
Fluit 2'
Terts 1 3/5'
Cymbal III
Contra Trompet 16'
Trompet 8'
Hobo 8'
Vox Humana 8'
Klaroen 4'
Tremulant

PEDAAL:
Contra Bourdon 32'
Prestant 16'
Subbas 16'
Gedekt 16'
Violon 16'
Octaafbas 8'
Gedeckt 8'
Koraalbas 4'
Fluit 4'
Mixtuur IV
Contra Bombarde 32'
Bombarde 16'
Trompet 8'
Schalmei 4'
Koppel I/P
Koppel II/P

MANUAAL I ORCHESTRA
Piano
Harpsichord
Strijkers

MANUAAL II ORCHESTRA
Klokken
Harp
Celeste

PEDAAL ORCHESTRA 
Akoestische Bas
Cello 
Tuba

De dispositie kan door
Viscount naar wens
worden aangepast.

Luxe trekregisters zijn ook in echt houten uit-
voering leverbaar (de optionele uitvoering is
afgebeeld).

Prestige 70 is als twee manuaals instrument met de luxe van echte trekregisters, de
ideale oplossing voor de ervaren organist:
- 2 manualen met 61 toetsen, voorzien van een speciaal mechanisch toucher
- 45 stemmen met trekregisters (kan door de service van Viscount worden aangepast)
- Pedaal met 32 toetsen (recht, recht concaaf of radiaal concaaf)



Prestige 60

The best choice for the distinguished organist8

De Prestige 60 bevat alle bijzondere eigenschappen van de Prestige 70 maar
dan in een comfortabeler configuratie met wipregisters. Elke registerconfigu-
ratie kan worden aangepast.
- 2 manualen met 61 toetsen. Toetsen met special drukpunt
- 45 stemmen (kan door de service van Viscount worden aangepast)
- Pedaal met 32 toetsen  (uitvoeringen; recht, recht concaaf of waaiervor-
mig concaaf)

De algemene configuratie van het orgel
kan worden gewijzigd door simpel op  de
MEMory- and MEMory+ toetsen te
drukken. Op deze wijze is het mogelijk
om heen en weer te stappen door de
algemene configuratie-instellingen van
het orgel zonder noodzaak om de num-
mering van de geheugens te onthouden.

Alle Prestige orgels vanaf
model 50 zijn geschikt
voor afstandsbediening.

MANUAAL I:
Prestant 16'
Prestant 8'
Holpijp 8'
Fluit Celeste 8'
Unda Maris 8'
Octaaf 4'
Spitsfluit 4'
Quint 2 2/3'
Superoctaaf 2'
Woudfluit 2'
Cornet III
Mixtuur IV
Fagot 16'
Trompet 8'
Kromhoorn 8'
Tremulant
Koppel II/I

MANUAAL II:
Bourdon 16'
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Gamba 8'
Vox Celeste 8'
Octaaf 4'
Roerfluit 4'
Quintfluit 2 2/3'
Fluit 2'
Terts 1 3/5'
Cymbal III
Contra Trompet 16'
Trompet 8'
Hobo 8'
Vox Humana 8'
Klaroen 4'
Tremulant
PEDAAL:
Contra Bourdon 32'
Prestant 16'
Subbas 16'
Gedekt 16'
Violon 16'
Octaafbas 8'
Gedeckt 8'
Koraalbas 4'
Fluit 4'
Mixtuur IV
Contra Bombarde 32'
Bombarde 16'
Trompet 8'
Schalmei 4'
Koppel I/P
Koppel II/P

MANUAAL I ORCHESTRA
Piano
Harpsichord
Strijkers

MANUAAL II ORCHESTRA
Klokken
Harp
Celesta

PEDAAL ORCHESTRA 
Akoestische Bas
Cello

De dispositie kan door
Viscount naar wens
worden aangepast.



Prestige 50

9Small and compact with luxury details

Prestige orgels zijn uitgerust met
de volledige set Orchestra
(orkest) registers, waarin onze
meest succesvolle karakterstem-
men zijn opgenomen. Hierdoor
wordt het orgel nog flexibeler en
uitermate geschikt voor veel ver-
schillende toepassingen, zoals de
combinatie orgel met strijkers.

De Prestige 50 is het kleinste klassieke orgel met twee manualen in de Viscount fami-
lie met trekregisters.

- 2 manualen met 61 toetsen. Toetsen met special drukpunt
- 31 stemmen met trekregisters (kan door de service van Viscount worden aangepast)
- Pedaal met 32 toetsen  (uitvoeringen; recht, recht concaaf of  waaiervormig concaaf)

MANUAAL I:
Prestant 16'
Prestant 8'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Spitsfluit 4'
Octaaf 2'
Cornet III
Mixtuur IV
Fagot 16'
Trompet 8'
Tremulant
Koppel II/I 

MANUAAL II:
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Gamba 8'
Vox Celeste 8'
Roerfluit 4'
Quintfluit  2 2/3'
Fluit 2'
Terts 1 3/5'
Cymbal III
Trompet 8'
Hobo 8'
Tremulant

PEDAAL:
Contra Bourdon 32'
Prestant 16'
Subbas 16'
Octaafbas 8'
Gedekt 8'
Koraalbas 4'
Mixtuur IV
Bombarde 16'
Trompet 8'
Schalmei 4'
Koppel I/P
Koppel II/P

MANUAAL I ORCHESTRA
Piano
Harpsichord
Strijkers

MANUAAL II ORCHESTRA
Klokken
Harp
Celesta

PEDAAL ORCHESTRA 
Akoestische Bas
Cello

De dispositie kan door
Viscount naar wens
worden aangepast.



Prestige 40

The ideal choice for your home organ studio10

Prestige orgels zijn leverbaar in 3 verschillende
uitvoeringen (behalve de Prestige 20). Speciale
uitvoeringen en configuraties zijn op verzoek
leverbaar.

De Prestige 40 biedt al de mogelijkheden van de Prestige 50 in een uitvoering met
wipregisters.  Alle configuraties van de stemmen kunnen worden veranderd. Een
houten muzieklessenaar kan als optie worden geleverd.

- 2 manualen met 61 toetsen. Toetsen met special drukpunt
- 31 stemmen (kan door de service van Viscount worden aangepast)
- Pedaal met 32 toetsen (recht, recht concaaf of radiaal concaaf)

MANUAAL I:
Prestant 16'
Prestant 8'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Spitsfluit 4'
Octaaf 2'
Cornet III
Mixtuur IV
Fagot 16'
Trompet 8'
Tremulant
Koppel II/I 

MANUAAL II:
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Gamba 8'
Vox Celeste 8'
Roerfluit 4'
Quintfluit  2 2/3'
Fluit 2'
Terts 1 3/5'
Cymbal III
Trompet 8'
Hobo 8'
Tremulant

PEDAAL:
Contra Bourdon 32'
Prestant 16'
Subbas 16'
Octaafbas 8'
Gedekt 8'
Koraalbas 4'
Mixtuur IV
Bombarde 16'
Trompet 8'
Schalmei 4'
Koppel I/P
Koppel II/P

MANUAAL I ORCHESTRA
Piano
Harpsichord
Strijkers

MANUAAL II ORCHESTRA
Klokken
Harp
Celesta

PEDAAL ORCHESTRA 
Akoestische Bas
Cello

De dispositie kan door
Viscount naar wens
worden aangepast.



Prestige 20

Start to be an organist by choosing the best 11

De toonhoogteinstelling en de 'sequencer' com-
mando's zijn verborgen aangebracht in een echt
houten lade.

Het kleinste orgel van de Prestige serie is een ideale keuze voor studie en
huiskamer. De Prestige 20 bevat alle bijzondere eigenschappen van de
Prestige 50 maar dan in een comfortabeler configuratie met wipregisters. De
door de fabrikant samengestelde dispositie is hetzelfde als die van de Prestige
50. Elke registerconfiguratie kan worden aangepast.

- 2 manualen met 61 toetsen. Toetsen met special drukpunt
- 31 stemmen (geen Orchestra stemmen) 
- Pedaal met 32 toetsen  (uitvoeringen; recht of recht concaaf)

MANUAAL I:
Prestant 16'
Prestant 8'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Spitsfluit 4'
Octaaf 2'
Cornet III
Mixtuur IV
Fagot 16'
Trompet 8'
Tremulant
Koppel II/I 

MANUAAL II:
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Gamba 8'
Vox Celeste 8'
Roerfluit 4'
Quintfluit  2 2/3'
Fluit 2'
Terts 1 3/5'
Cymbal III
Trompet 8'
Hobo 8'
Tremulant

PEDAAL:
Contra Bourdon 32'
Prestant 16'
Subbas 16'
Octaafbas 8'
Gedekt 8'
Koraalbas 4'
Mixtuur IV
Bombarde 16'
Trompet 8'
Schalmei 4'
Koppel I/P
Koppel II/P

De dispositie kan door
Viscount naar wens
worden aangepast.



Technical Specifications
PRESTIGE 100 PRESTIGE 80 PRESTIGE 70 PRESTIGE 60

Manualen Manualen, 3 x 61 toetsen, met drukpunt en aanslag-
gevoeligheid voor MIDI en Orchestra secties

Manualen, 2 x 61 toetsen, met drukpunt en aanslag-
gevoeligheid voor MIDI en Orchestra secties

Pedaal Pedaal met 32 toetsen in de uitvoeringen: recht, recht concaaf of  waaiervormig concaaf

Registers 57 trekregisters 57 registers 45 trekregisters 45 registers 

Intonatie van de stemmen
Volume - Aanspraaktijd  - Toonhoogtemodulatie bij afspraak -Tracking (meelopen) van het geluidsvolume - Ensemble

(nabootsing van kleine onderlinge ontstemmingen) - Mogelijkheden om de stemmen over 8 verschillende 'Main Out' en 4
verschillende 'Anthiponal' weergavekanalen tot klinken te brengen (simulatie van een windlade "somiere")

Orchestra stemmen Pedaal: Violoncello, Bas, Tuba - Man. I: Piano, Clavecimbel, Strijkers - Man. II: Harp, Strijkers, Celeste - Man. III: Carillon, Hobo,
Trompet - Elke stem in iedere sectie kan worden vervangen door iedere gewenste andere stem van de algemene midi standaard

Orchestra stemmen
Instelmogelijkheden Volume - Brightness - Octaaf transposer - Aanpassing van het bereik van het Keyboard

Polyfonie 512 noten polyfonie voor de klassieke registers
40 noten voor de Orchestra stemmen

384 noten polyfonie voor de klassieke registers
40 noten voor de Orchestra stemmen

Algemene geheugens 10*8 programmeerbare banken (HR) 6*8 programmeerbare banken (HR)

Geheugens per klavier 8 banken 6 programmeerbare+ HR voor iedere sectie

Tutti Programmeerbaar

Crescendo 16 programmeerbare stappen   8 programmeerbare stappen  

Koppelingen Man I/Pedaal - Man II/Pedaal - Man III/Pedaal
Man III/Man II - Man III/Man I - Man I/Man II Man I/Pedaal - Man II/Pedaal - Man II/Man I

Klavierinstellingen
34 handpistons voor algemene en klaviergeheugens,

Geheugen - and +, Set, Cancel , Koppelingen,
Automatisch pedaal, Tutti, Zwelwerk ,

Organ Solo and Midi Solo

24 handpistons voor algemene- en klaviergeheugens,
Geheugen - and +, Set, Cancel, Koppelingen,

Automatisch pedaal, Tutti, Zwelwerk,
Organ Solo and Midi Solo

Volumeregeling Algeheel, Man.I, Man.II, Man.III, Pedaal, Orchestra, Reverb Algeheel, Man.I, Man.II, Pedaal, Orchestra, Reverb

Pedaalinstellingen 10 pistons voor algemene Setzer-Geheugens, 6 pistons voor Koppelin-
gen, Geheugen - en +, Tutti, Midi wisseling, Midi & Orchestra Sustain

6 pistons voor algemene geheugens, 
Tutti, Midi & Orchestra Sustain

Treden
Expressietreden for Man. I en Man. III met Led 
weergave op het centrale paneel, Crescendo met 

Led weergave op het centrale paneel 

Expressietrede for Man. II met Led weergave 
op het centrale paneel, Crescendo met Led 

wergave op het centrale paneel 

Cancel Mixturen en tongwerken -
Manuaalomwisseling Man. II - Man. I

Geheugenkoppeling Man. II met Pedaal 

Stemmingen Gelijkzwevend, Middentoon, Chaumont, Werckmeister, Kirnberger, Pythagoreïsch, Vallotti, Kellner

Transposer -6 / +5 halve tonen

Nagalm 8 verschillende soorten Digitale nagalm - Optionele Yamaha AFC nagalm (Active Field Control)

Equaliser 5 bands (digitaal) voor de interne versterking en voor iedere uitgang

Uitgangen 8 Hoofduitgangen  en 4 Antiphonale Jack-uitgangen - 2 RCA (L/MONO - R) Uitgangen 

Ingangen 2 programmeerbare Jack ingangen - 1 Jac-microfooningang met versterkingsregeling - 2 RCA (L/MONO -R) ingangen

Midi In - Out - Thru

Midi besturing Keuze uit 2 uitgangs- en ingangskanalen voor elke sectie, Program Change, Instelling van de toetsdynamiek - transposer, filter

Uitgangsinstellingen Volume, 5-bands Equalizer, Vertragingstijd voor elke uitgang (Main Out and Antiphonal Out)

Floppy Disk Driver 3,5" DD (720 Kb) en HD (1,44 Mb), MS-DOS geformatteerde Floppy

Bestandsbesturing Read, format, copy, save (instellingen en geheugens), laden van instellingen
en geheugens, annuleren, herbenoemen and bestandscontrole

Sequencer Tot 5 onafhankelijke sporen, maximaal 60000 toetsaanslagen, resolutie 1292 t.p.q.n.,
opslaan op disk in Standard Midi bestandsformaat 1

Afstandsbesturing (optioneel) Voor de weergave van de opgenomen toetsaanslagen - besturing van het algehele geluidsvolume van het orgel

Interne versterking
5 versterkers met een vermogen van in totaal 400 W
7 versterkers met een vermogen van in totaal 460 W

(geldt voor het model met AFC nagalm)

3 versterkers met een vermogen van in totaal 260 W
5 versterkers met een vermogen van in totaal 320

Watt (geldt voor het model met AFC nagalm)

Luidsprekers
1 woofer 12", 4 middengebied luidsprekers  4",

4 hoorn-tweeters. (Geldt voor het model met AFC
nagalm: 1 woofer 12", 4 middengebied luidsprekers 4",

4 hoorn-tweeters, 2 breedband luidsprekers

1 woofer 12", 2 middengebied luidsprekers  4",
2 hoorn-tweeters. (Geldt voor het model met AFC

nagalm: 1 woofer 12", 2 middengebied luidsprekers 4",
2 hoorn-tweeters, 2 breedband luidsprekers 6"

Kast & Accessoires

Uitvoering in houtfineer, mat
gepolijst in donker, licht of

midden eiken met wortelnoten
inleg. Verlichte muzieklesse-
naar, afsluitbaar rolluik en 

bijpassende bank

Uitvoering in houtfineer, mat gepolijst in donker, licht of midden eiken. 
Verlichte muzieklessenaar, afsluitbaar rolluik en bijpassende bank 

HxBxDxD incl. pedaal / Gewicht 132x176x78x115 cm 249kg 124x157x69x106 cm198 kg 128x162x69x106 cm 196 kg 125x147x67x104 cm 158 kg



Technical Specifications
PRESTIGE 50 PRESTIGE 40 PRESTIGE 20

Manualen 2 x 61 toetsen, met drukpunt en aanslaggevoelige besturing 
voor MIDI en Orchestra secties 2 x 61 toetsen, met drukpunt

Pedaal 32 toetsen in de uitvoeringen: recht, recht concaaf of waaiervormig concaaf 30 toetsen (recht en recht concaaf) 

Registers 31 trekregisters 31 registers 

Intonatie van de stemmen
Volume - Aanspreektijd - Toonhoogtemodulatie bij afspraak -Tracking (meelopen) van het geluidsvolume -

Ensemble (nabootsing van kleine onderlinge ontstemmingen) - Mogelijkheden om de stemmen over 4 verschillen-
de uitgangen tot klinken te brengen (simulatie van windlade configuraties, met 4 presets)

Orchestra stemmen Zie de lijst bij de orgelbeschrijvingen. Elke stem in iedere sectie kan worden ver-
vangen door iedere gewenste andere midi stem volgens de "General standard -

Orchestra stemmen
Instelmogelijkheden

Volume - Brightness - Octaaf transposer - 
Aanpassing van het bereik van het Keyboard -

Polyfonie 256 noten polyfonie voor de klassieke registers - 40 noten voor de Orchestra stemmen 256 noten voor de klassieke registers 

Algemene geheugens 8 banken van 6 geheugens, ieder afzonderlijk programmeerbaar

Geheugens per klavier -
Tutti Programmeerbaar 

Crescendo 8 stappen, programmeerbaar 

Koppelingen Man.I / Pedaal - Man.II / Pedaal - Man.II / Man.I

Klavierinstellingen 6 handpistons voor algemene geheugens, Set, Cancel, Automatisch pedaal, Zwelwerk en Tutti

Volumeregeling Algemeen, Man.I, Man.II, Pedaal, Orchestra, Galm Algemeen, Man.I, Man.II, 
Pedaal, Galm

Pedaalinstellingen 6 pistons voor algemene geheugens,
Tutti, Midi & Orchestra Sustain

Pistons voor koppelingen, Tutti,
Midi &Orchestra Sustain -

Treden Expressie-pedalen voor Man.II, Crescendo Expressie-pedalen voor
Man.I/Pedaal en Man.II

Cancel -

Manuaalomwisseling Man. II - Man. I

Geheugenkoppeling -

Stemmingen Gelijkzwevend, Middentoon, Chaumont, Werckmeister, Kirnberger, Pythagoreïsch, Vallotti, Kellner

Transposer -6 / +5 halve tonen

Nagalm
8 verschillende soorten Digitale
nagalm Optionele Yamaha AFC
nagalm (Active Field Control) 

8 verschillende soorten Digitale nagalm

Equaliser 5 bands (digitaal) voor de interne versterking en voor iedere uitgang

Uitgangen 8 Hoofduitgangen - 2 besturingen voor externe luidspreker systemen, 2 RCA (L/MONO - R) Master Uitgangen

Ingangen 2 Programmeerbare Jack ingangen - 1 Jack microfoon ingang met versterkingsregeling - 2 RCA (L/MONO -R) ingangen

Midi In - Out - Thru

Midi besturing Keuze uit 2 uitgangs- en ingangskanalen voor elke sectie, Program Change, 
Instelling van de toetsdynamiek - transposer, filter 

Uitgangsinstellingen Equalizer, Vertragingstijd voor elke uitgang (*)

Floppy Disk 3,5" DD (720 Kb) en HD (1,44 Mb), MS-DOS geformatteerde Floppy

Bestandsbesturing Read, format, copy, save (instellingen en geheugens), laden van instellingen en geheugens, annuleren (cancel)

Sequencer Tot 4 onafhankelijke sporen, maximaal 60000 toetsaanslagen, resolutie 1292 t.p.q.n., opslaan op disk in Standard Midi bestandsformaat 1

Afstandsbesturing (optioneel)
Voor de weergave van de opgenomen

toetsaanslagen - besturing van het
algehele geluidsvolume van het orgel

- -

Interne versterking 3 versterkers met een totaal vermogen van 260 W Vertragingstijd voor elk manuaal 

Luidsprekers

1 woofer 12", 2 middengebied luidspre-
kers 4", 2 hoorn-tweeters (voor het

model met AFC nagalm: 1 woofer 12",
2 middengebied luidsprekers 4",

2hoorn-tweeters, 
2 breedband luidsprekers 6") 

1 woofer 12", 
2 middengebied luidsprekers 4", 

2 hoorn-tweeters

Kast & Accessoires Uitvoering in houtfineer, mat gepolijst in donker, licht of midden eiken.
Verlichte muzieklessenaar, afsluitbaar rolluik en bijpassende bank 

Uitvoering in houtfineer, mat gepolijst in
donker of licht eiken. Verlichte muzieklesse-
naar, afsluitbaar rolluik en bijpassende bank

HxBxDxD incl. pedaal / Gewicht 125x147x67x104 cm 156 kg 139x118x67x104 cm 145 kg 118x127x67x100 cm 135 kg



Pedalboard

- Klantenservice
Viscount heeft een onovertroffen kennis van alle aspecten van het installe-
ren van een klassiek orgel, die is opgebouwd door meer dan een eeuw erva-
ring in het omgaan met muziekinstrumenten. Neem contact op met onze
gespecialiseerde adviseurs om zeker te zijn van een volledig betrouwbare
installatie van uw instrument die u bovendien tijd en geld zal besparen.

- PC Editor
Speciaal voor de Prestige serie is PC- software ontwikkeld (verbonden met
het orgel door middel van een seriele verbinding) die het mogelijk maakt
om toonhoogte en volume van ieder register, noot voor noot, in te regelen.
Enkele eigenschappen (*) kunnen worden verkregen met behulp van de
PC-editor. Raadpleeg desgewenst hiervoor u dealer.

- Website
Er zijn talloze mogelijkheden om Prestige organs te programmeren, afhan-
kelijk van de configuratie die de organist voor zijn muziekstijl nodig heeft. 
Daarom wordt ook de meest recente informatie on-line beschikbaar
gesteld via onze site www.viscount-organs.com

(**) AFC, een optionele functie , is in samenwerking  met Yamaha
Corporation ontwikkeld.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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