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TIDENES KEYBOARD
Gjør deg klar til å oppleve noe nytt - en aldri så liten revolusjon!

Pegasus Wing er tidenes keyboardnyhet fra WERSI
- keyboard- og orgelprodusenten som først og fremst er kjent for sin realistiske, detaljrike
lydkvalitet. Verdens mest avanserte keyboard kombinerer ultimat lydkvalitet og fleksibelt
rytmesystem med imponerende brukervennlighet, suveren live-kontroll og oppgraderbarhet.

WERSI Pegasus Wing er en drøm av et keyboard, og har blitt utviklet for å tilfredsstille selv de
mest kresne musikere. I Pegasus Wing får man ikke bare utrolig lyd og fengende rytmer, men
også fremtidens teknologi, superrask 10,4” touchskjerm, CD-/DVD-brenner, 76 semiveide
tangenter - og alt dette i en totalvekt på kun 18 kg! Uansett om du spiller på scene, i studio
eller hjemme i din egen stue, leverer Pegasus Wing en fantastisk musikalsk ytelse.

Pegasus Wing relanserer spilleglede som bare WERSI kan!
WERSI Pegasus Wing

 Utrolig lydkvalitet
 Ekstremt brukervennlig
 Suveren live-kontroll
 Oppgraderbart
 Siste teknologi
 10,4” Touchskjerm
 CD-/DVD-brenner
 76 tangenter
 Kun 18 kg

WERSI OPEN ART SYSTEM (OAS)
Et keyboard som kan oppgraderes!

Vi har utviklet en helt ny versjon av det høyt akkrediterte
WERSI Open Art System (OAS) for Pegasus Wing. Det nye
systemet er basert på siste teknologi, og inneholder mye av
det man finner i de langt dyrere orgelmodellene fra Wersi.

WERSI OAS er fullstendig oppgraderbart, og sikrer din
investering ikke bare i dag, men også for fremtiden. Når det
kommer noe nytt, kan du bestille oppgradering og sikre at du
til enhver tid har det siste nye innen lyd og funksjonalitet!

Velkommen til fremtiden og WERSI Pegasus Wing!



DEN STORE LYDEN

WERSI er verdenskjent for sin ekte, fyldige lydkvalitet, og
Pegasus Wing inneholder ikke mindre enn 950
ultrarealistiske lyder fra WERSI OAS’ enorme lydbibliotek.
Vi snakker ikke om mikroskopiske samplinger, men WERSI
LongWaves Technology - her får du detaljene du tidligere
bare har kunnet drømme om å oppleve fra et digitalt
keyboard! Konsertpianoer, multisamplede gitarer
(akustiske så vel som elektriske), symfoniske strykere,
latinsk brass, nydelige orkestralske soloinstrumenter,
fantastiske korstemmer, orgel, trekkspill og mer - alt i
høyeste kvalitet og bare tastetrykk unna din kontroll.

Hele 5 ulike synteser sikrer deg den ultimate
lydopplevelsen med Pegasus Wing. Wersi LongWave (lange,
detaljrike PCM stereosamplinger), FM, WaveTable, Analog
og Orgelmodul danner grunnlaget for lydbiblioteket.

EN VERDEN AV LYD

Hvis du ønsker å utvide med ytterligere lyder, er det bare
aktiveringskoder eller en installasjon unna. Som om ikke
det er nok, er WERSI Pegasus Wing fullstendig
oppgraderbart både når det gjelder hardware og software.
Pegasus Wing går aldri av moten!
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Ekte orgellyd fortjener ekte
drawbars! Pegasus Wing har 9
drawbars for høyre, og 7
drawbars for venstre del. Over
den intuitive touchskjermen og
panelet for øvrig får man tilgang
til detaljene.

Orgelseksjonen i Pegasus Wing
inkluderer perkusjon, keyclick,
ekte rotoreffekt (!) og WERSI
VOICE vibratoeffekt.

WERSI Pegasus Wing bringer den
ordentlige orgelopplevelsen til
keyboardverdenen!

EKTE ORGEL-DRAWBARS
WERSI har gjennom sine legendariske orgelmodeller satt standarden for ekte
orgellyd i generasjoner. Pegasus Wing er en ekte WERSI, og leverer
naturligvis den varme, fyldige orgellyden WERSI er verdenskjent for. Man
har også ekte Hammondlyd. Ingen kan orgel som WERSI.

DIGITALE STUDIOEFFEKTER

Effektseksjonen til Pegasus Wing inneholder state of the art reverb, delay
med mer for perfekt balanse i effektbildet. Standardinnstillingene gir en
skarp og tydelig lydopplevelse - anno 2010.

Reverb/hall/romklang kan stilles inn uavhengig for keyboardparter og
akkompagnement. Utover dette tillater også partkontrollere videre
nyanseringer av effektene.

Det finnes over 30 dedikerte effekter som Wah-Wah, Distortion, Filters, EQ,
Compressor, Gate, Phaser, Flanger med flere innebygget i fabrikklydene.

Bruk av effekter i forbindelse med musikkproduksjon utøves med største
letthet. Du vil ikke tro hvor genial effektløsningen i Pegasus Wing er!

Effektinnstillinger kan naturligvis lagres i dine Total Presets (oppsett).

Drawbarsystemet fungerer for følgende orgellyder:

1. WERSI Spectra (europeisk digital-orgel)
2. WERSI Galaxy (analog-orgel)
3. Hammond B3 Type Organ
4. Hammond H100 Type Organ

Live-kontrollen for orgelseksjonen er imponerende,
med dedikerte panelknapper for
Sustain, Attack, Rotor On, Rotor Slow/Fast,
Percussion On, Percussion 2nd/3rd,
Vibrato 1, Vibrato 2 - og modusvalg Fixed/Free.

Et stort antall predefinerte drawbarkombinasjoner
finnes klare til bruk!
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TOTAL PRESETS | OPPSETT | REGISTRERINGER

Pegasus Wing briljerer med glimrende enkel løsning for lagring og bruk av
dine oppsett. Instrumentet leveres med 100 fabrikkoppsett, mens systemet
tillater 500 brukeroppsett. Du er selvsagt ikke begrenset til 500
brukeroppsett, da du kan benytte intern harddisk og minnepenner tilkoblet
USB til utvidelse av kapasiteten. Du kan ha titusener av oppsett!

Total Presets lar gir deg tilgang til dine favorittoppsett med et tastetrykk.
En Total Preset kan inneholde det totale oppsettet; lyder, akkompagnement
(rytme/WAV/MP3 osv), effekter, mikserinnstillinger, EQ, voluminnstillinger,
kontroller, pedalinnstillinger, panorama, dynamikk, after touch. Det
komplette lydbildet er bare et tastetrykk unna.

ONE TOUCH SETTINGS

Pegasus Wing leveres med WERSI One Touch Play-
system. Hver rytme kan ha inntil 4 One Touch Settings.

One Touch Settings er spesielt til nytte for musikere som
foretrekker tilgang til raske fabrikksoppsett for å
komme igang med spillingen, men er også tilrettelagt
for musikere som ønsker full kontroll over systemet, og
som ønsker å lage sine egne oppsett fra bunnen av.
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AKKOMPAGNEMENT
Pegasus Wing byr på en avansert og fleksibel rytmeboks
som er enkel i bruk. Fremtidens teknologi innen
akkompagnement gjør begrensninger til fremmedord -
og deg til sjefen i både bandet og orkesteret.

Keyboardet leveres med 350 fengende rytmer som er
utviklet med tanke på å gi deg som musiker tilstrekkelig
rom i lydbildet. Her finner du rytmer innen alle sjangre
- fra 8 Beat til Chillout, Ballroom, Swing, BigBand osv.

Enten du spiller fulle akkorder, jazz eller 1-Finger, vil du
låte eksemplarisk på Pegasus Wing. Vi har spesialmodus
for fingersetting som EasyChord 1, EasyChord 2, WERSI
Single Finger, Organ Mode og Advanced Chords.

WERSI Open Art Arranger (OAA)
Fleksibilitet, innovasjon og muligheter er stikkord for
WERSI Pegasus Wings nyskapende rytmeboks. Den er
basert på WERSI Open Art Arranger (OAA) teknologi, og
muliggjør utnyttelse av et svært fleksibelt format. Du er
ikke begrenset til å benytte WERSIs medfølgende
basisrytmer og RealDrums, men kan til og med bruke
rytmer i YAMAHA-format direkte - uten konvertering!
Dette er gjort for å gi deg som musiker tilgang til å
benytte rytmer fra YAMAHAs enorme rytmebibliotek. Du
kan benytte rytmer spesiallaget til YAMAHA Tyros 2 og
tidligere, og vi forventer snart å kunne gå enda lenger.
Vi snakker altså om en liten revolusjon også her.

REALDRUMS
WERSI var først ute med rytmer med live innspilte
trommer ca år 2000 - WERSI RealDrums. Live
stereoopptak av ekte trommeslagere har satt standarden
for live- og detaljgjengivelsen i WERSI RealDrums.

Med RealDrums låter du live som ingen andre.

STOR OG TYDELIG 10,4” TOUCHSKJERM
Sentralt på Pegasus Wings overflate troner den 10,4” store, intuitive og
ikke minst svært raske fullfarge-touchskjermen. WERSI OAS er designet og
utviklet for å kunne betjenes optimalt via touchteknologi, og denne
tydelige, klare touchskjermen gjør betjeningen til en drøm!

USB | CD-/DVD-BRENNER | 32 GB SSD
Pegasus Wing betyr siste teknologi både innen hardware og software.

Pegasus Wing leveres med praktisk slot-in CD-/DVD-brenner som standard.
Benytt det komplette lydstudioet i Pegasus Wing til å produsere dine egne
CDer direkte fra keyboardet. Opptak er så enkelt som start, stopp og
lagre, og kvaliteten er selvsagt som du forventer i en WERSI - av en annen
verden! Enklere blir det ikke...

CD-/DVD-brenneren fungerer også som henholdsvis CD-spiller og DVD-
spiller, hvilket muliggjør avspilling av CD og DVD-film direkte på
keyboardet. I tillegg kan CD/DVD benyttes til innlasting av oppdateringer.

Pegasus Wing er utstyrt med 2 stk USB-porter for enkel lagring, innlasting
og backup av brukerdata, musikk og programvareoppdateringer.

Med 32 GB Solid State Disc (SSD) uten bevegelige deler er du sikret optimal
driftssikkerhet, ytelse og stabilitet.

TILKOBLINGER
Pegasus Wing er utstyrt med MIDI IN/OUT/Thru, Pedal, Volumpedal (swell),
Stereo Audio Utgang og strømtilkobling.



PROGRAMMERING
I likhet med alle arrangerkeyboards, kan også Pegasus Wing
programmeres. Detaljene er mange, men vi nevner
programmeringsmuligheter for akkompagnement, rytmer, dynamikk,
fotpedalbrytere, språk og tuning.

INNSPILLING / CD-BRENNER
Opptak blir ikke enklere - Start -> Spill -> Stopp - og lagre! Derfra er veien
til fremstilling av profesjonell lyd-CD forsvinnende kort. Må oppleves!

OPPDATERINGER
WERSI OAS er verdens første keyboard- og orgelsystem som tillater
fullstendig oppgradering av et fysisk instrument. Din Pegasus Wing går
aldri av moten, og kan holdes ny og fresh både i lyd og funksjonalitet.

LYDPAKKER
Det finnes allerede 5 lydpakker tilgjengelig for utvidelse av lydbiblioteket i
WERSI Pegasus Wing: World of Synths (256 ekstra lyder), Grand Pianos,
World of Organs, Classical Organ og Theatre Organs. Dette er naturligvis
bare en smakebit på hva vi kan forvente i fremtiden.

Alt du trenger å gjøre er å kjøpe aktiveringskoder - og å glede deg!

PC-BASERT EVENTYR AV ET KEYBOARD
Pegasus Wing er verdens første digitale instrument som kjører fullstendig på en lukrativ PC-plattform. En spesielt
optimert versjon av Microsoft Windows 7 leverer kraften og ytelsen som kreves av Pegasus Wing OAS-systemet.
Opplev eventyrlig lydkvalitet, musikkytelse og oppgraderbarhet. Opplev WERSI Pegasus Wing!
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WERSI PEGASUS WING
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
SYSTEM WERSI OAS Pegasus Wing

TANGENTER 76 semiveide tangenter med dynamikk, Aftertouch og Multi-Split

KEYBOARDPARTER Upper 1, Upper 2, Lower 1, Lower 2, Pedal

LYDER
- Antall lyder
- Synteser
- Trommesett
- Panelknapper

- Volumdrawbars
- Effekter
- Tilleggspakker (ekstrautstyr)

950 høykvalitetslyder
5 synteser (LongWave PCM Stereo, FM, WaveTable, Analog, Orgel
20+ MultiSamplede trommesett, GM- og XG-kompatible varianter
Lydkategorier, Lydpart ON pr lydpart, Dedikert Oktavknapp pr lydpart, Controls,
WERSI Chord, Lower Hold, Split
Upper 1, Upper 2, Lower 1, Lower 2, Pedal
Reverb, Delay, Chorus, Compressor Etc, Stereo Pan, Sound Control, dig. effekter
World of Organ, Grand Pianos, World of Synths, Theatre Organs, Classical Organs

ORGEL
- Orgeltyper (hovedtyper)
- Panelknapper
- Drawbars

WERSI Spectra, WERSI Galaxy, Hammond B3, Hammond H100
Orgeltyper (A, B, C, D), Vibrato 1/2, Rotor ON, Attack/Sustain, Fixed/Free, Perc On,
Perc 2nd/3rd, Rotor Slow/Fast
Drawbars Upper: 9 stk - Drawbars Lower: 7 stk (detaljer via Touchskjerm)

RYTMER
- Antall rytmer
- Rytmesystem
- Rytmeformat
- Audioformat
- Fingersettinger
- Panelknapper

- Volumdrawbars
- One Touch Settings

350 fabrikkleverte rytmer
WERSI Open Art Arranger (OAA) Technology, GM/XG-kompatibelt
WERSI, WERSI RealDrums (live audiotrommer) og YAMAHA (inntil Tyros 2)
WAV/MP3
Easy Chord 1, Easy Chord 2, Single Finger, Organ Mode, Advanced Chords
Rytmekategorier (12x2), MIDI, Audio, One Touch, Tempo (+/-), Acc ON, Auto Bass,
Intro 1, Intro 2, Var A, Var B, Var C, Var D, Break, Ending 1, Ending 2 (Intro 3+ &
Ending 3+ via touchskjerm), Start/Stop, Sync. start
Acc
Inntil 4 One Touch Settings per rytme

TOTAL PRESETS
- Antall fabrikkoppsett
- Antall brukeroppsett
- Panelknapper

100
500 (ubegrenset via harddisk, USB-enheter etc)
Total Preset 1-10, Bank+, Bank-, User

ØVRIG BETJENING
- Panelknapper
- Multimapping (lyder og rytmer)
- Opptak

ON/OFF, Volum (slider), Transpose/Data (+/-)
Plasser lyder/rytmer under ønskede knapper/touchknapper - fullt redigerbart
EASY Record for audio- og MIDI-opptak (Start --> Spill --> Stopp --> Lagre)

Touchskjerm 10,4" TouchSkjerm, skarp, tydelig, ultrarask
Systemspesifikt Moderne PC-plattform, Windows 7 OS, WERSI OAS
CD/DVD | Harddisk CD-/DVD-brenner | 32 GB Solid State Disk (SSD)

Tilkoblinger 2 x USB 2, MIDI in/out/thru, Audio Out (L+R), Volumpedal, Pedalinngang, Strøm

Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel - se www.wersi.no for oppdaterte spesifikasjoner
YAMAHA og Tyros 2 er henholdsvist registrert varemerke og produkt for YAMAHA Corp. Japan
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WERSI Norge
Øvre Kråkenes 223
5152 BØNES

Telefon:  55 12 00 73
Mobil:  413 08 005
E-post:  info@wersi.no

www.wersi.no


