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Mixtuur Intrada serie 
is exclusief verkrijgbaar bij:

QUAL ITY  SOUNDS BETTER ! QUAL ITY  SOUNDS BETTER !

QUAL ITY  SOUNDS BETTER !

QUAL ITY  SOUNDS BETTER ! QUAL ITY  SOUNDS BETTER !

QUAL ITY  SOUNDS BETTER !

Algemeen 

Meubelafmetingen

Afwerkingen

Lessenaar

Klavierenn

Zweltreden

Voetpistons

Pedaal

        Intrada II                   Intrada III

Specificaties
      Intrada 
             II-III

Audio

Bank

Verlichting

Externe aansluitingen

Setzer systeem

PC-systeem

Hauptwerk

Sample sets

Setzer systeem

     Intrada II               Intrada III

    Intrada II                Intrada III

Klavieren

Displays

Virtuele registerknoppen 

Blank eiken

Andere kleur of houtsoort

Houten afneembare lessenaar

Kunststof (5 octaven)

Kunststof met houten kern

Hout (ebben/kersen) met houten kern

Houten zweltreden

Messing voetpistons

30-tonig recht met blanke boventoetsen

30-tonig recht met zwarte boventoetsen

30-tonig concaaf met blanke boventoetsen

32-tonig concaaf met blanke boventoetsen

Fijn instelling toonhoogte (cents) x x

Toewijzing crescendo aan zwelpedaal x x

Instellen crescendo x x

Volume regeling x x

Demo song (mits ondersteund door sampleset)

Processor type i7 i7

Processor kernen 4 4

Intern RAM geheugen 32 gb 32 gb

Intern RAM geheugen (uitbreidbaar tot 64 GB en 

6 processor kernen) 

SSD grote

Licentie

Selecteerbare sample sets (9 inbegrepen)

St. Anne’s Moseley (Engels)

Laurenskerk Rotterdam demo (neo-barok) 

Sanctuary of the Blessed Virgin Mary, Skrzatusz 

(Duits romantisch) 

Smecno (renaissance) 

St. Carlo, Brescia (historisch Italiaans) 

Positief St. Maria Nordheim 

Cembalo Mietke (klavecimbel) 

Torenkerk, Gapinge (historisch barok)

St. Leonard kerk, Kdousov (historisch barok)
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32 gb
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Bank met opbergvak

In hoogte verstelbare bank

pedaalverlichting (LED)

Hoofdtelefoon aansluiting

Surround uitgangen (gebalanceerd)

Audio uitgangen (gebalanceerd)

Versterkte Surround uitgangen

USB 2.0

Ethernet

Luidsprekers

Digitale versterkers (dynamisch vermogen 180 Watt)

Combinaties (per sampleset) 

Banken (per combinatie/sampleset) 

Crescendo instelling (1 per combinatie)

SET duimpiston

Preset duimpistons

HR (Hand Registratie) duimpiston

Preset Sequencer (- / + ) duimpiston

Cancel (0) duimpiston

Totaal aantal vrije combinaties per sampleset

Display functies

Selectie sampleset

Selectie combinatie

Selectie stemming

Selectie Setzer bank

Instelling toonhoogte (Hz) x x
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Hoogte (exclusief lessenaar)

Breedte

Diepte (exclusief pedaal)

Diepte (inclusief pedaal)

Gewicht incl. bank en pedaal 

2

2

60

116 cm

140 cm

61,5 cm

94 cm

155 kg
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Intrada II - III



Door de positionering van de touchscreens 

midden boven het klavier ervaart men een 

optimaal bedieningscomfort. De schermen 

zijn op deze plaats perfect lees- en bedien-

baar. Door toepassing van de door ons 

ontwikkelde DSSP™ techniek worden de di-

verse samplesets op virtuele registerscha-

kelaars geprojecteerd. Hierdoor zijn we niet 

overgeleverd aan de layout van de verschil-

lende sampleset-producenten maar kun-

nen we voor elk orgel een logische regis-

tervolgorde en optimaal bedieningsgemak 

garanderen. Via de menuknop worden de 

diverse functies overzichtelijk in het Neder-

lands weergegeven op het 2e touchscreen.

DSSP™ Dynamical 
StopSwitch Projection

Altijd up-to-date
Standaard worden er bij de Intrada-orgels 7 sample-

sets voorgeïnstalleerd. Deze kunnen altijd aange-

vuld worden met samplesets naar keuze. Inmiddels 

zijn er wereldwijd een 150-tal virtuele orgels (sam-

plesets) gereed. Deze enorme collectie wordt bijna 

maandelijks aangevuld met nieuwe instrumenten. 

De installatie van deze sampleset verzorgen wij voor 

u, dit kan op afstand via een internetverbinding of 

via onze servicedienst.

Of u nu Bach wilt spelen op het Schnit-

ger-orgel te Zwolle of Zwart op het Hinszor-

gel te Kampen, achter de Mixtuur Intrada 

ontsluit zich voor u honderden jaren or-

gelhistorie.Een compact eigentijds meubel 

gecombineerd met de meest geavanceer-

de technologie. Door toepassing van ons 

eigen unieke DSSP™ (Dynamical StopSwitch 

Projection)   concept schakelt u moeiteloos 

tussen verschillende disposities.

Door het inventief gepositioneerde 8-ka-

naals geluidssysteem hoort u de klank van 

beroemde orgels tot in elk detail. De hoog-

waardige luidsprekers in de zijkant zorgen 

voor een nog breder klankbeeld. Het aantal 

virtuele registerschakelaars varieert van 60 

(Intrada II) tot wel 90 (Intrada III). Genoeg 

om ook de grotere orgels te kunnen bespe-

len. Door de logische en overzichtelijke re-

gistervolgorde bent u zo op de verschillen-

de instrumenten thuis. Met één druk op de 

knop schakelt u tussen de registers en de 

intuïtieve bediening van diverse functies, 

zoals de keuze van orgels, stemmingen of 

vrije combinaties.

Mixtuur Intrada Kenmerken 
Mixtuur Intrada
• Uniek nieuw registratie concept Mixtuur DSSP

• Eenvoudig schakelen tussen diverse virtuele orgels

• Overzichtelijke register indeling

• Intuïtieve bediening overige functies

• Compact eigentijds meubel

• Gedefinieerde brede klankuitstraling

• Hoogwaardig 10-kanaals geluidssysteem

• Diverse opties mogelijk


