
QUAL ITY  SOUNDS BETTER !

EtudeI



Superieure   TECHNOLOGIE De beroemste kerkorgels   IN UW HUIS

Het 
onmiskenbare
geluid van  
Mixtuur

“ “
De Etude van Mixtuur: de essentie in eersteklas eenvoud
Met trots introduceren wij u ons nieuwe model, de Etude. Met dit instapmodel geniet u 
thuis van een ruime selectie beschikbare orgels, zoals bijvoorbeeld Vollenhove, Nijkerk, 
Heusden, Tholen, Metz of Freiberg. 

Compact design
De Etude heeft een compact formaat in een fraai afgewerkt meubel van laminaat. 
Via een hoogwaardig uitschuifbaar touchscreen beschikt u over maar liefst 60 virtuele 
registerschakelaar en preset knoppen. Handig en eenvoudig voor het kiezen van registers, 
samplesets en om uw gekozen registraties te bewaren.

Superieure geluidskwaliteit
Uiteraard beschikt de Etude over een eersteklas geluidsweergave. Dit 
elegante meubel herbergt maar liefst 5 luidsprekers en een 3-kanaals 
versterker systeem inclusief Mixtuur Digital Sound Processor (DSP). 

De Etude is in haar eenvoud geschikt voor iedere 
organist en  elke huiskamer. 

Laat u spelenderwijs meenemen langs ’s wereld 
mooiste orgels!

Waarom Mixtuur Orgels
Mixtuur Orgels is al jaren een autoriteit 
op het gebied van Hauptwerk™, 

audiotechniek en MIDI-consoles. Al vanaf 
de introductie van Hauptwerk™ in Nederland 

was Mixtuur Orgels erbij. Met een productiehal 
in Veenendaal en een showroom in de Stad 
Klundert, de voormalige Joannes de Doperkerk in 
Klundert, is Mixtuur Orgels sinds 2007 een officiële 
Hauptwerk™-dealer voor de Benelux.
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• 2 x Fatar TP6 klavieren kunststof
• 30-tonig recht pedaal
• Dubbele hoofdtelefoon aansluiting
• 2 x Kunststof zwelpedalen
• Vaste orgelbank
• 10’’ capacitief touchscreen met DSSP techniek
• 60 virtuele registerschakelaars plus preset knoppen
• 3 kanaals versterker systeem met DSP
• 5 luidsprekers

• PC-systeem i5, 16GB, 256GB SSD, Windows 7
• Optioneel 32GB en 500GB SSD
• Aansluitingen netwerk en USB achterzijde orgel
• Blank eiken laminaat
• HW V licentie
• Breedte 126 cm breed
• Hoogte 101 cm hoog (125 cm inclusief lessenaar)
• Diepte 54 cm zonder pedaal (90 cm inclusief pedaal)
• Gewicht 85 kg

Specificaties




