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CAMBIARE
315

Een stap vooruit naar de
historie: de Cambiare 315
Met de komst van streaming audio producten in de orgelwereld, waarvan Hauptwerk
de meest bekende applicatie is, is een nieuw tijdperk aangebroken voor organisten.
Met een grote mate van flexibiliteit kan elke (huis)organist nu beschikken over het
authentieke geluid uit een breed aanbod van (historische) kerkorgels. Elk orgel met
zijn eigen karakter, dispositie en ruimtelijke klankbeleving. De Content Cambiare-serie
brengt de authenticiteit en de grandeur van kleine en grote kerkorgels tot leven!

Klaar voor de toekomst
Content orgels heeft met de nieuwe
Cambiare-serie een nieuwe trend gezet.
Deze orgelserie brengt de ultieme klankervaring van de gebruikte sample sets
op een onnavolgbare wijze tot leven. Het
unieke eigen audio systeem staat garant
voor een ongeëvenaarde geluidservaring
die elke organist in hogere sferen brengt.
De meubels zijn eigentijds en praktisch. De
bediening van de orgels is intuïtief en zeer
gebruiksvriendelijk. Het audio systeem kan
zowel met in- als externe speakers worden
aangeboden.
Voor een Hauptwerkorgel vormt de kwaliteit
van het geproduceerde geluid het onderscheidend vermogen. Immers bepaalt de klank
de beleving van de organist en de luisteraar.
Met de introductie van de Content CAMBIARE-serie is ook de presentatie van ons geheel nieuw ontwikkelde audio systeem een
feit. Om de ultieme geluidsbeleving te kunnen garanderen, is een eigen audioprotocol
ontwikkeld, gebaseerd op I2S technologie.
Dit protocol maakt het gebruik van geluidskaarten in de Hauptwerk PC overbodig en
resulteert in een ongekend hoge geluidsopbrengst, wat de transparantie van het weerge-

geven orgelgeluid maximaal ten goede komt.
Een audio systeem dat als geen ander recht
doet aan alle facetten van de orgelklank en
tot in detail kan worden afgestemd op de
ruimte waarin het orgel moet functioneren.
Ook het eigentijdse meubel voldoet aan
de hoge kwaliteitsnormen van Content.
Er is gekozen voor een moderne vormgeving
waarbinnen alle functies van het instrument
op een prettige wijze beschikbaar zijn voor de
organist. Met het gebruik van touchscreens
voor de dispositie en andere functies, zoals
het laden van een sample set, het instellen en
kiezen van stemmingen, volume regeling etc.
heeft u alles direct onder handbereik.
Een orgel uit de Content Cambiare-serie
‘groeit mee’ met de ontwikkelingen op technologisch terrein. Immers vormt de PC het
hart van het instrument. Dit biedt grote
mogelijkheden qua flexibiliteit van het gebruik van het instrument. Naast eigen orgelmuziek kunnen met hetzelfde systeem ook
andere audio/geluidsdragers worden weergegeven op high-end audio niveau. Updates
en installatie van nieuwe sample sets kunnen
eenvoudig via een internetverbinding worden
uitgevoerd.

Belangrijkste kenmerken
• 2- en 3-Klaviersuitvoering
• Ultieme geluidsbeleving door eigen
audio protocol
• Gebruiksvriendelijke bediening door
eigen uniforme scherm lay-out
• Eenvoudig switchen tussen
verschillende sample sets
• Eigentijdse vormgeving
• Multifunctioneel audio systeem
• Audio systeem modulair uitbreidbaar
• Keuzemogelijkheid interne of
externe audio
• Nieuwe updates eenvoudig te 		
implementeren in bestaande PC/
speeltafel
• Mogelijkheid ondersteuning en
installatie nieuwe sample sets via
internet verbinding

Specificaties
Bediening
Aantal touchscreens
Afmetingen touchscreens (inch)
Tablet bediening
Setzercombinaties per sample set
Geheugenbanken per sample set
Aantal vrije registraties per sample set
Crescendo instelling
Preset duimpistons
Selectie sample set
Selectie setzercombinatie
Selectie stemmingsmodus (afhankelijk van sample set)
Selectie geheugenbank
Toonhoogte instelling
Volumeregeling
Standaard Sample Sets
St. Anne’s Mosely (Engels)
Laurenskerk Rotterdam (demo)
Menesterol (Noord Duits Barok)
Domkerk Utrecht (demo)
Cembalo Ruckers (Clavecimbel)
Brasov (demo)
Zurek (samengesteld orgel)
Audio
Update I2S Audio protocol
Subwoofer + versterker
Externe luidsprekers
Surround voorbereiding
Streaming audio
Aantal luidsprekers
Hoofdtelefoonaansluiting
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Uitgekiende
luidsprekeropstelling

Touch Screens

Optie:
30 tonig radiaal
of radiaal concaaf
pedaal
© Wijzigingen in modellen en uitvoeringen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van de standaard uitvoering. Zie specificaties. Drukfouten voorbehouden.

Specificaties
PC
Processor type
Intern RAM geheugen (Gb)
RAM geheugen uitbreidbaar tot maximaal (Gb)
SSD grootte (Gb)
Externe harddisk (Tb)
Ethernet aansluiting
USB aansluiting
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Hauptwerk
Hauptwerklicentie Basic/Advanced

Adv.

Meubel
Hoogte (cm)
Breedte (cm)
Diepte inclusief pedaal (cm)
Diepte exclusief pedaal (cm)
Blank of midden eiken
Andere beitsen
Afneembare lessenaar
Orgelbank met opbergvak
Orgelbank in hoogte verstelbaar
Houten zwelpedalen
Voetpistons messing
Voetpistons chroom
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Klavieren
Klavieren TP60LF Kunststof
Klavieren TP60LW Kunststof opleg, houten kern
Klavieren TP65 Houten opleg, houten kern
Klavieren UHT handgemaakt houten klavier
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Pedalen
30-tonig recht pedaal met blanke boventoetsen
30-tonig recht pedaal met zwarte boventoetsen
30-tonig concaaf pedaal met blanke boventoetsen
30-tonig radiaal concaaf pedaal
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