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Jag heter Jerker Antoni och representerar Viscount i 
Skandinavien. Ring mig när som helst! 0734-211 888. 
Kolla även www.jerkerantoni.se

Detta är en annonsbilaga från Jerker Antoni Konsult AB

Nöjda kunder - bästa reklamen!
Jag har nu levererat 826 orglar sedan 2009! Otroligt egentligen - men sant!  

Vällingby församling, 3 st. nöjda 
kyrkomusier (Från vänster Gerd Nielsen, 
Francesco Acquista och Crescenzo 
Grifone) med Viscount S80.

Ralph Gustavsson skrev: ”När du nu inte 
har någon utställningslokal är du välkom-
men att hänvisa verkligt seriösa 
Ouverture-spekulanter till mig.!

Gunilla Magnusson skrev efter att 
hennes orgel krånglat: ”Ett stort tack till 
dej Jerker Antoni för ditt tålamod, 
snabba service och kontakter med 
fabriken i Italien. Denna service har varit 
ovärderlig för mig.” 
Läs mer på jerkerantoni.se

Kolla in en lycklig kille! Det är Sven-Erik 
Erlö i Ystad som sitter i värmen i sitt hem 
med kylan utanför fönstret.
Sven-Erik köpte en Viscount Sonus 60 
med TP8 träklaviaturer.

Katarina Hallqvist i Eslöv är mycket nöjd 
med den Chorum S40 med rak konkav 
pedal som hon hyrt sedan i juni 2020.
Våren 2021 hade hon konstiga 
vibrationer - det surrade vid en viss ton 
och hon hörde av sig till mig. 
Vi gjorde lite tester och till slut flyttade 
hon ut orgeln från väggen och då kom 
hon fram till att det var inget fel på 
orgeln, det var ett skåp som hängde på 
väggen som glasdörren skramlade i.
Så nu finns det bara goda vibrationer 
kvar.
Hon bestämde sig sommaren 2021 för 
att köpa loss orgeln nu när hyresperio-
den är över. Hela hyran avräknas. 

Samuel Sassersson i Malmö köpte en 
Chorum S40 utan att ha provspelat.
Han var så nöjd att han skickade denna 
bild och berättade att DHL-killen körde 
med pallvagnen ända in i hissen. 
Oftast är som stressade, men ibland har 
dom tid.  

Colin Smith i Oslo köpte en Sonus 60
"Jeg er strålende fornøyd med mitt nye 
Viscount Sonus 60. Klangen er så 
naturtro som det antageligvis går an 
med dagens teknologi - ikke bare det, 
men det er en tvers igjennom en 
musikalsk klang: dagene da man kunne 
si "høres ut som et elektronisk orgel" er 
forlengst forbi.” Mera på jerkerantoni.se

Marie Tängmark i Glemmingebro köpte 
en Viscount CHORUM S40 och skriver:
”Orgeln anlände utanför dörren. Smidig 
att placera och har ljuvliga stämmor. 
Konkav pedal känns helt rätt. 
Marie Tängmark, övernöjd kyrkomusiker.

Staffan Biörklund-Jullander skickade en 
bild och var jättenöjd med sin Cantorum 
Duo med 30 tasters pedal och bänk 
som han lyckats klämma in under 
trappen, hur snyggt som helst.

Tobias Olofsson med sin Sonus 40 
lägger upp fina videos på Youtube. 

Gregory Lloyd köpte sin andra Viscount 
orgel för några år sedan. En UNICO 400 i 
Ferrari-rött kan ju inte bli fel!

Bosse Norgren: “Jag vill påstå att 
Legendorgeln är så nära en riktig 
tonhjuls-Hammond man kan komma. 
När jag drar på kontrollerna för ‘keyklick’ 
och ‘crosstalk’ och kör genom ett riktigt 
Leslie, får orgeln ett eget liv. Den blir 
levande, som en riktig Hammond!”
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Den engelska handboken är på 32 sidor.
Det mesta står i den här snabbhandboken som är på 8 sidor.

Och det mesta fattar du säkert utan att läsa någon handbok alls.
Den engelska handboken finns att ladda hem

från tillverkaren på viscount.it om du skulle behöva.
MVH Jerker

SVENSK SNABBHANDBOK

Copyright Jerker Antoni 2017

Krångligt att lära sig hur orgeln används?
Knappast! 
Jag har gjort en 8-sidig svensk snabbhandbok som förklarar allt du 
behöver veta utom det allra mest avancerade, som du får läsa om i 
den kompletta engelska handboken om det skulle behövas. 

Snabbhandböcker till både Sonus- och Chorum-serien finns att 
ladda hem gratis på jerkerantoni.se under varje modells sida. Där 
hittar du även Henrics snabbhandbok som är på bara 2 sidor.

Skriv ut och sätt dig framför orgeln och prova, skulle du inte förstå 
någon sak så är det bara att ringa mig på 0734-211 888. 
Jag har alltid telefonen påslagen. Skulle du inte nå mig ringer du 
Henric de Koster på 0708 39 05 46.   
MVH Jerker

Unico 700
512.500:-

Unico 500
400.000:-

Unico 400
236.000:-

Unico CLV8
150.000:-

Unico CLV7
145.000:-

Sonus 50 Dlx PR
120.000:-

Sonus 60
126.000:-

Sonus 70 Dlx
165.000:-

Sonus 60 uppgraderad
med Fatar träklädda 
klaviaturer. 146.000:-

PHYSIS! ALLT DU SAKNAT 
I EN DIGITAL KYRKORGEL!
En del rynkar på näsan inför digitala kyrkorglar - 
det är dom som ännu inte upplevt känslan från en 
PHYSIS-orgel från Viscount med sin nya fysiska 
modeling-teknologi. 
Har du endast provat samplingsbaserade orglar är 
det en Aha-upplevelse att spela och lyssna på en 
Physis-baserad orgel Något helt annat!
Physis är en ny patenterad teknik för ljudalstring 
med physical modeling som uppdateras 
kontinuerligt. (Samplingsbaserade orglar 
uppdateras inte - de samplade stämmorna sitter i 
ett ROM-minne. När detta skrivs igen sommaren 
2021 använder vad jag vet samtliga konkurrenter 
omodern traditionell samplingsbaserad teknik)
Kolla sid. 4 samt på jerkerantoni.se/physis.html
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Modeller med PHYSIS modelingteknik

Ouverture 3
264.000:-

Speciallackad Ouverture 3 
uppgraderad med träklaviaturer.

Ouverture 468 
uppgraderad med 
träklaviaturer.
Pris vid förfrågan.

OUVERTURE
En serie fantastiska konsertorglar i Cavaillé-Colls anda 
baserade på den senaste PHYSIS tekniken med physical 
modeling istället för gammaldags begränsande 
samplingsteknologi.
Ouverture har 8.1 Surround Sound med 13 inbyggda 
högtalare - det är som att sitta framför en mäktig piporgel och 
omslutas av ljudet som studsar mellan piporna.
OCH DET BÄSTA: Du ser ut över orgeln och kan ha kontakt 
med kören, orkestern, prästen osv. utan att du behöver ställa 
dig upp.
Den 3-manualiga modellen har 55 stämmor ur ett inbyggt 
bibliotek på över 600 stämmor i 4 stilar. Den 4-manualiga har 
68 stämmor.
Oktavkoppel SUB/SUB OKTAV. Förutom två valbara 
tremulanter har det nu tillkommit ett TREM VOX med 
"kaninvibrato" för Vox Humana-stämman.

Stoleken är samma för båda modellerna: 188 cm bred, 120 
cm hög utan notställ, 78,5cm djup utan pedal. Vikt 214 kg för 
Ouverture 3.
Orglarna är som standard delade i två delar så överdelen och 
underdelen går att bära upp till orgelläktaren var för sig även 
om det är en trång trapp.

Sonus P346
211.700:-

Sonus P235
142.000:-

Unico P35 198.000:-
Speciallackering tillk.

Detta är en annonsbilaga från Jerker Antoni Konsult



PHYSIS är namnet på teknologin bakom Viscounts 
UNICO- och SONUS-orglar.
Det tog 10 ingenjörer 10 år att ta fram grunden, PHYSIS. 
Över 40 miljoner har investerats och ett team på totalt 
40 personer har lagt ner tiotusentals timmar och 
hundratusentals rader kod för att ta fram PHYSIS, allt 
programmerat i Linux, samma operativsystem som 
driver större delen av Internet.

2008 presenterades det lyckade resultatet på 
Musikmesse i Frankfurt - digitala orglar från Viscount 
som känns som äkta piporglar både fysiskt och 
organiskt, inte statiskt eller elektroniskt som hos orglar 
med traditionell samplingsteknologi. Levande 
instrument!
Jag var där!!! Och det förändrade faktiskt mitt liv.
Det var första gången håret på mina armar reste sig när 
någon spelade på en digital kyrkorgel. Något helt annat 
än konkurrenternas samplade orglar som i princip låter 
likadant hela tiden, varje gång du trycker ner en 
tangent, och oavsett vilka andra tangenter som är 
nedtryckta, hur många stämmor som är inblandade och 
tar resurser osv.
Allt tack vare den nya patenterade tekniken för 
ljudalstring med physical modeling, PHYSIS, som 
uppdateras kontinuerligt.

PHYSIS teknologin utgår från en 3-D modell av alla 
ingående delar i en piporgel:

■ Väderlådornas utformning och egenskaper samt 
pipornas placering.

■ Pipornas egenskaper och karaktär, grundtyp 
(flöjtstämma, rörstämma osv.) tillverkningsmaterial, 
grundform, utformningen av pipfoten och pipkroppen 
(täckt, halvöppen, öppen, stämslits, konisk eller rak i 
formen), labiernas utformning och uppskärning, pipans 
mensur, hur mycket luftbrus som uppstår, hur “skitig” 
tonen skall vara tack vare damm i pipan osv. osv.

■ Lufttrycksväxlingarna under spelet som gör att en 
äkta piporgel alltid svävar lite i tonhöjd.

■ Ansatsens karaktär och mängden luft som finns 
tillgänglig beroende på hur många pipor som skall 
förses med luft samtidigt. Variationer i ansatsen efter 
hur snabbt du repeterar tonen mm.

■ Stämmans egenskaper vad gäller avklingning - att 
tonhöjden sjunker när luften går ur pipan.

■ Tonhöjden i stämmans uppsättning pipor i 
förhållande till andra stämmor, mm.

När du trycker ner en tangent på orgelns fina Tracker 
Touch klaviaturer, räknar orgelns “motor” fram ljudet i 
realtid, dvs översätter alla ingående element i den 
virtuella piporgel du ställt in till ljud som kan placeras i 
inbyggda eller externa högtalare i olika konfigurationer, 
i 6.1, 8.1 och upp till 20.1 Surround Sound i dom 
största modellerna.

EN ORGEL MED PHYSIS TEKNOLOGI BLIR ALDRIG 
OMODERN - KAN UPPGRADERAS KONTINUERLIGT

■ UNICO, SONUS och OUVERTURE modellerna är 
mjukvarubaserade, precis som en PC, och 
operativsystemet uppgraderas kontinuerligt, ungefär 
som att man uppgraderar från Windows 7 till Windows 
10. Sedan den första modellen i denna serie 
presenterades 2008 har operativsystemet uppgraderats 

över 20 gånger efter användarnas önskemål och när jag 
skriver detta 2021 har antalet stämmor i det inbyggda 
biblioteket fördubblats från 300 i dom första orglarna 
som levererades till över 600 idag. Det är mycket annat 
som uppgraderats också efter användarnas önskemål.

FLERA ORGELTYPER SAMSAS I SAMMA INSTRUMENT

■ När en Physis-baserad orgel levereras från fabriken 
finns det numera över 600 stämmor tillgängliga i olika 
stilar lite beroende på modell: Baroque, Romantic, 
English, Modern, Symphonic + 4 USER-orglar som 
utgår från grundorglarna som du kan byta stämmor i. 
Du kan även editera stämmor och bygga upp dina 
egna favoritorglar via displayen med utgångspunkt från 
dessa stämmor i det inbyggda biblioteket. 
Om du jobbat hårt med att bygga upp din favoritorgel 
så kan du även spara den på en USB-sticka så ingen 
annan går in och meckar i din USER-orgel.

WINDOWSPROGRAM - EN ORGELBYGGARES DRÖM

■ Du kan köpa till en editor för Windows för att editera 
allt ända ner till enskilda pipor och bygga upp din 
egen favoritorgel in i minsta detalj. Det mesta kommer 
du åt direkt på displayen som du kan se på dom 
videos som förklarar hur det funkar på min hemsida.

ALLT DU SAKNAT I EN DIGITAL KYRKORGEL!
En del rynkar på näsan inför digitala kyrkorglar - det är 
dom som ännu inte upplevt känslan från en PHYSIS-
orgel från Viscount med sin nya fysiska modeling-
teknologi. Har du endast provat samplingsbaserade 
orglar är det en Aha-upplevelse. 
Några av fördelarna:
■ En ny patenterad teknik för ljudalstring med physical 
modeling (PHYSIS) som uppdateras kontinuerligt. 
(Samplingsbaserade orglar uppdateras inte - de 

samplade stämmorna sitter i ett ROM-minne. När detta 
skrivs igen sommaren 2021 använder vad jag vet 
samtliga konkurrenter omodern traditionell 
samplingsbaserad teknik)
■ Tillgång till över 600 modelingbaserade stämmor 
även i de minsta Physis-baserade modellerna.
■ Samtliga stämmor kan du själv editera och modifiera 
efter smak direkt i orgelns display (en samplad orgel 
har endast fasta stämmor där du inte kan ändra ansats, 
karaktär, luftljud, avklingning osv. och framförallt aldrig 
kan låta lika fysiskt och organiskt levande. 
Samplingstekniken har inte utvecklats nämnvärt sedan 
början på 90-talet).
■ Inga splitpunkter. På en UNICO-orgel genereras de 
virtuella pipornas ljud kontinuerligt över hela 
klaviaturen och tonen varierar något varje gång du slår 
ner en tangent.
■ Full Polyfoni, dvs ingen begränsning av polyfonin 
som på samlingsbaserade orglar - alla toner i alla 
stämmor ljuder med fullt frekvensomfång.
■ Möjlighet att bygga en virtuell rumsklang för att 
simulera det omslutande ljudet med akustik från ett 
litet kapell eller kanske en katedral genom 
UNICO/SONUS/OURVERTURE-seriernas Surround 
Sound från upp till 13 interna och 12 externa högtalare 
och konfigurera orgelns virtuella pipor vad gäller C- 
och C#-låda samt stämmornas pipors placering så att 
ljudet hoppar mellan de virtuella piporna och skapar 
ett levande dynamiskt ljud. Observera att även den 
enklaste Sonus 40-modellen har 6.1 ljud som omsluter 
dig och studsar runt i rummet från de virtuella pipornas 
konfiguration via de 9 inbyggda högtalarna.

■ Utmärkta orkesterljud dessutom förutom alla 
modelingbaserade stämmor finns även en uppsättning 
mycket användbara samplingsbaserade orkesterljud 
med allt från Grand Piano och Strings till Timpani och 
Glockenspiel.

                   PHYSIS modelingteknik gör skillnad
Detta är en annonsbilaga från Jerker Antoni Konsult



Samplingsbaserade kyrkorglar

Chorum S40 
Perfekt i mindre kyrkor och kapell, som 
övningsin-strument samt för 
undervisning. Pris endast 57.000:-

Chorum 90
3 manualer, 51 stämmor samt 4 
direkt åtkomliga orkesterstämmor 
som Piano, Harpsichord, strings, 
kör. 32 tasters pedal, fotkoppel 
och jalusi som skyddar 
klaviaturerna. 
Chorummodellerna är enkla att 
använda och jag tycker de är de 
bästa samplings-baserade 
orglarna för pengarna. 
Perfekt för kyrkor, kapell, 
undervisning och hemmabruk. 
Toppmodellen Chorum 90 kostar 
107.000:-

Chorum
Chorummodellernas ljud kommer från 
Viscounts nyutvecklade ARTEM 
teknologi (Advanced Real TEchnology 
Music), en kraftfull "ljudmotor" som 
använder traditionell samplig för att 
reproducera ljudet från traditionella 

piporglar från olika tidsåldrar. Du kan 
växla mellan fyra olika orgeltyper och 
även ställa in efterklangen genom 
akustisk modeling.
Orglarnas inställningar är enkla att 
komma åt, ändra och spara genom en 
grafisk diplay på framsidan. Jag vill 
påstå att du kan inte hittar mer prisvärda 
orglar med samplingsteknologi än 
Chorum från Viscount.

Chorum 60 
46 stämmor i 4 olika stilar plus 
orkesterstämmmor som piano, kör, 
strings mm, 32 tasters pedal, fotkoppel, 
jalusi. Pris 83.000:-

Chorum S80 
3 manualer, 44 stämmor 
+ orkesterstämmor, 
senaste samplings-
teknologin. Den mest
prisvärda 3-manualiga 
orgeln. Dessutom 
ovanligt nätt möbel,  
endast 126cm bred, 
63cm djup 
(113cm med pedal), 
vikt endast 119Kg. 
Kraftfullt inbyggt ljud på 
2X60W 
plus 100W Subbas.
Pris 82.000:-

CANTORUM TRIO
En portabel 3-manualig kyrkorgel! 
Cantorum Trio väger 32 Kg och är i 
princip en Chorum S80 förutom att 
högtalarna är mindre samt att pedal och 
svällare inte ingår.
Cantorum Trio använder den senaste 
samplingstekniken från Viscount med 46 
samplade stämmor i fyra stilar + 15 
orkesterstämmor som piano, harpsichord 
och strings, den har inbyggda högtalare, 
hörlursutgång och MIDI-ingång för t ex att 
ansluta en pedal samt ingång för 

sustainpedal och svällare.
Cantorum Trio använder samma fina 
Tracker Touch klaviaturer med 
simulerad tryckpunkt som övriga 
Viscountorglar ända upp till Ouverture.

Cantorum TRIO orgel 33.300:- 
TRIO paket med stativ och 30 tasters 
pedal 49.900:-
2 svällare kostar 2.500:-.
Standard bänk 2.900:-

CANTORUM DUO väger under 20 Kg 
och har allt det som finns i en Chorum 
40 förutom att högtalarna är mindre 
samt att pedal och svällare inte ingår.
Cantorum Duo använder den senaste 
samplingstekniken från Viscount med 30 
samplade stämmor i fyra stilar + 15 
orkesterstämmor som piano, 
harpsichord och strings, den har 
inbyggda högtalare, hörlursutgång och 
MIDI-ingång för t ex att ansluta en pedal 
samt ingång för sustainpedal och 
svällare.

Cantorum Duo använder samma 
fina Tracker Touch klaviaturer med 
simulerad tryckpunkt precis som 
på övriga Viscountorglar ända upp 
till Ouverture.
Cantorum DUO orgel 24.500:-
Paket med stativ och 27 tasters 
pedal 39.900:-.
Paket med stativ och 30 tasters 
pedal 41.400:-
2 svällare kostar 2.500:-.
Standard bänk 2.900:-

CANTORUM VI PLUS
En ny uppdaterad variant av populära 
Cantorum. En portabel 61-tangenters 
kyrkorgel med ställbar splitpunkt, 
programmer-bara stämmor för 
vänster/höger samt en funktion att lägga 
till den lägsta tonen i basen utan att 
använda pedal. Lättanvänd och låg vikt. 

Alla stämmor är i Stereo och mycket 
realistiska. Det är samma ”ljud-motor” 
som i Chorum-serien.  
Cantorum VI Plus har alldeles utmärkt 
ljud trots storleken då dom två 5-tums 
inbyggda högtalarna drivs med en 
förstärkare på hela 2X22W.
MIDI In/ut förstås och samma fina 
"Tracker Touch" klaviatur som de stora 
Viscountorglarna. Orkesterstämmor som 
piano, harpsichord, strings osv. 
Utgång för både svällare och 
sustainpedal. 
Storlek 9X90X30cm. Vikt endast 14 Kg. 
Swell pedal finns att köpa till för 650:- 
och Viscounts original gigbag kostar 
995:-.
PRIS 15.900:-

CANTORUM TRIO

CANTORUM DUO

CANTORUM VI PLUS

Detta är en annonsbilaga från Jerker Antoni Konsult



Legend ’70s 

Ett modulärt stage piano 

med allt du behöver!

KeyB Legend Live 20.800:-

KeyB Legend Solo 12.190:-

KeyB Legend
Kolla in allt om KeyB på min hemsida http://jerkerantoni.se/keyb.html

Legend ’70s och KeyB Legend

KeyB Legend Expander 
6.250:-

KEYB LEGEND
The Legend Classic organ  is able to 
perfectly recreate the sound of 
tonewheels organs offering you again 
the “vintage feeling”. 
With four sets of drawbars and 
double keyboards, this organ stands 
apart from all the rest in advanced 
technology sound, feel and 
much more affordable pricing. 
Every aspect of a tonewheel 
keyboard and sound is so perfectly 
duplicated that players all over the 
world are saying “it’s the best ever!
Jag håller med fabriken! 
MVH Jerker
Läs allt om dom på min hemsida 
http://jerkerantoni.se/keyb-legend.html
och kolla gärna i de olika användar-
grupperna på Facebook där du hittar en 
massa information och nöjda användare. 

KeyB Legend 
Joey DeFranceso

signature - komplett 57.000:-

LEGEND 70's
Viscount presenterade förra året LEGEND '70s - en ny serie modulära stagepianon 
som du anpassar efter dina egna behov. 

Du kan lätt ställa in alla dina favoritsound från Rhodes, Wurlitzer, Clavinet osv. plus 
traditionella piano- och flygelsound.
Serien har en helt fantastisk ljudkvalitet tack vare den unika VISCOUNT PM-tekniken 
(Physical Modeling) och det exakta svaret från klaviaturen, kombinerat till ett 
bärbart instrument av högsta kvalitet.

FINPUTSA DINA SOUND PÅ PC/MAC!
Det ingår även en editor för MAC/PC som är kostnadsfri. 
Läs mer på http://jerkerantoni.se/legend--70s.html

KeyB Legend
25.900:-

KEYB HURRICANE 210 CABINET
Det här kabinettet levererar!!! Mycket 
bra tryck i hela registret och 
dessutom perfekt placerade 
mellanregister- och diskanthögtalare 
som är snett uppåtriktade för perfekt 
spridning.

OBS! Det finns INGA ROTERANDE 
HÖGTALARE - man nyttjar KeyB 
orglarnas fina simulering.

OBS!!! DU KAN ANVÄNDA 
KABINETTET SOM ETT  PA - det är 
bara ett mixerbord som fattas.

Och eftersom inget snurrar så kan du 
KÖRA DITT DIGITALPIANO ELLER 
KEYBOARD PARALELLT genom 
kabinettet. 
Pris 14.900:-

Detta är en annonsbilaga från Jerker Antoni Konsult



Mörkröda instrument från Nord

NORD STAGE 3
Finns med 88 vägda Hammer Action 
tangenter (A-C), väger 19 kg. Rek. pris 
37.490:-
Stage 3 HP76 har 76 vägda Hammer 
Action lättviktsklaviatur och väger endast 
12,5 kg. 
Rek. pris 34.490:-
Nord Stage 3 Compact har 73 semi-
vägda Waterfall tangenter väger 10 kg. 
Rek. pris 31.490:-

Nord Electro 6D har tre separata ljudmotorer/sektioner för Piano, Orgel och Samplesynt.  

Samtliga Nord instrument tillverkas av Clavia på Åsögatan på Söder i Stockholm.

NORD ELECTRO 6
Nord Electro 6 kombinerar Nords prisbelönta emuleringar 
av akustiska och elektromekaniska instrument i ett extremt 
portabelt paket.
Tre oberoende ljudsektioner, uppdaterad paneldesign, 
utökad polyfoni, kristallklar OLED-display, sömlösa 
övergångar vid program- och ljudbyten, uppdaterad 
programsektion och utökad split-funktionalitet med 
crossfades. 
Electro 6 har tre separata ljudmotorer/sektioner; Piano, 
Orgel och Samplesynt som kan användas samtidigt i split 
och layer. Rek. priser Electro 5D 61 17.490:-, 5D 73 
18.490:-, 5 HP 21.990:-
Läs mer om dom på min hemsida och begär sedan en 
offert inkl tillbehören.Kolla in Nords instrument på min hemsida och begär offert!

NORD GRAND
Tack vare den äkta flygelmekaniken från 
Kawai i kombination med trippelsensorer har 
Nord Grand ger Nord Grand en helt annan 
kontroll över anslaget och en ny upplevelse 
för dig som söker ett professionellt 
instrument hela vägen. Många köper till Piano 
Monitors som ger det perfekta ljudet för 
pianisten. 
Rek. pris 31.990:-, 

Nord Piano Monitors v.2 5.690:- inkl hållare.

Nord Stage 3 har tre separata ljudmotorer/sektioner; Piano, Orgel och Synt med split och layer. Det ultimata all-round keyboardet! 

NORD PIANO 5
"Den senaste utgåvan av vår prisbelönta pianoserie är utrustad med dubbla pianomotorer, 
dubbla sample synths och dubbla minnet jämfört med föregående generation. Med 
kombinationen av ett premium Triple Sensor-keyboard och vår exklusiva Virtual Hammer 
Action Technology, ger den bärbara Nord Piano 5 en enastående spelupplevelse. NORD 
PIANO upplevelsen.

Nord Piano 5 levereras med fantastiska 9 Grands, 9 Uprights, 10 Elektriska pianon 
plus Clavinet, Digitalpianon och både en Marimba och en Vibrafon. Ännu fler 
pianon kan laddas ner gratis från www.nordkeyboards.com.
Rek. pris Nord Piano 5 88  29.490:-
Rek. pris Nord Piano 5 73  28.490:- 

Detta är en annonsbilaga från Jerker Antoni Konsult



Hydraulisk orgelbänk

Extra stabil, chassie

av stål, blixtsnabb

justering av höjden. 

Pris 9.900:-

En vit digitalflygel skall det vara! Kurzweil KAG 100!

Classico digitalpiano, digitalflygel
Detta är en annonsbilaga från Jerker Antoni Konsult

Viscount Classico Grand digitalflygel
Viscounts nya serie digitalpiano och digitalflygel använder 
FATARs Grand Touch dynamiska klaviatur med hammar-
mekanik och har ett mycket naturligt pianoljud med stor 
dynamik, nyutvecklad "ljudmotor" med hela 512 toners 
polyfoni och 128 inbyggda sound.
Det finns även ett helt keyboard inbyggt med massor av 
möjligheter som komp, inspelningsfunktion, pianoskola osv. 
Klaviaturen går att splitta i två delar för lärare och elev vid 
undervisning.
Det finns anslutningar för två hörlurar, L/R Line in, L/R Line out 
och USB för att koppla det till datorn.
Finns i blankpolerat SVART eller VITT utförande.
Väldigt kraftigt inbyggt ljudsystem med 2 bashögtalare och 
två diskanthögtalare - räcker faktiskt även i koret och i 
pianobaren, spelar väldigt högt med bra tryck även i basen 
tack vare att båda modellerna har en aktiv resonansbotten i trä 
som även gör att ljudet inte blir det minsta ”burkigt”.
Storlek BxDxH 138,5 x 102 x 89,5 cm, vikt 90Kg. 
Båda modellerna finns blanklackade i svart eller vitt.
Pris Classico Grand inkl frakt 31.900:-

Pris Classico inkl frakt 26.900:-

Viscount Classico ser 
verkligen ut precis som 
ett vanligt akustiskt piano 
- även från basidan med 
sin resonansbotten. 
Glänta på locket där 
uppe som på bilden så 
släpper du ut välljudet. 


