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Praeludium III

Specificaties Noorlander Praeludium

Model bank
‘Standaard’ bank, met opbergvak, in hoogte  
verstelbaar bankblad

•

‘Duitse’ bank Optie

‘Franse’ bank Optie

Gestoffeerd lederen bankblad (kleur naar wens) Optie

Klavieren
2 stuks, 5 octaven: C-c4, 61 toetsen, met drukpunt •

3, 4 of 5 klavieren Optie

Kunststof met stalen toetsframe •

Houten kern met kunststof opleg Optie

Houten kern, ondertoetsen met opleg van ebben 
of kersen en boventoetsen van eiken, kersen of 
ebben

Optie

Zwelpedalen
2 stuks •

Massief eikenhout •

3 stuks Optie

Crescendo Walze (rolzweller) Optie

Pedaal
30-tonig recht: C-f’, eiken onder- en boventoetsen •

30-tonig concaaf: eiken onder- en boventoetsen Optie

Wengé (donkere) boventoetsen Optie

32-tonig pedaal Optie

LED verlichting
Dimbare LED pedaalverlichting Optie

Dimbare LED lessenaar- en klavierverlichting Optie

Afwerking meubel
Eikenhout •

Knieschot •

Olie (kleur naar wens) •

Blanke lak Optie

Beitskleur Optie

Dekkende kleur Optie

Dekkende kleur hoogglans Optie

Afwijkende houtsoort Optie

Knieschot met sierlatten Optie

Externe aansluitingen
USB 2.0 •

Hoofdtelefoon aansluiting •

Afmetingen meubel
Hoogte meubel 134 cm

Breedte meubel 174 cm

Diepte meubel, incl. pedaal  
(ca. 25 cm inschuifbaar)

106 cm

Diepte meubel, excl. pedaal 60,5 cm

Audio
Geluidskaart (naar wens) Optie

Speakers en subwoofers (extern) Optie

Duimpistons
14 stuks (S, 0, 1, 2, 3, 4, <, >, 5, 6, 7, 8, 9, C) •

Voetpistons
2 stuks, goud/zilver kleurig Optie

Wijzigingen voorbehouden

PC systeem
PC systeem hexacore, 16 GB RAM, 250 GB SSD Optie

Andere PC configuratie Optie

Bezoekadres Orgelmakerij 
Pascalstraat 10
3771RT Barneveld
Kijk op noorlanderorgels.com
voor onze openingstijden

Meer info of een offerte?
Tel. +31 (0)342 200 203
Email info@noorlanderorgels.com

Bekijk alle modellen 
op onze website

noorlanderorgels.com

Touchscreens 17’’
1 touchscreen of 2 touchscreens Optie

Touchscreen(s) bevestigd aan monitorarm(en) Optie



Met dit eenvoudig verplaatsbare  
en compacte orgel gaan gemak  
en functionaliteit hand in hand.  
De mogelijkheden zijn zeer divers.   
Alle onderdelen zijn eenvoudig  
te demonteren zodat plaatsing in 
kleine ruimtes geen probleem is.

Dit orgel geeft u geeft u het gevoel 
een groots kathedraalorgel te be-
spelen en is toch compact.

Doordat speakers buiten het orgel 
worden geplaatst kunt u uit een 
zeer groot speakerassortiment kie-
zen. Door de goede ergonomie en 
een uitstekende geluidsweergave 
naar keuze wordt uw speelplezier 
vergroot.

PraeludiumWaarom een Praeludium?

Klank
• Zeer hoogwaardige audioconfiguratie mogelijk
• Een beduidend betere sample kwaliteit, dan andere elektronische orgels
• De totaalklank van het orgel is eerlijk en natuurgetrouw, wat uw speelplezier vergroot

Gebruiksgemak
• U kunt uw eigen registercombinaties samenstellen (setzer), middels een aanraakscherm of 

duimpistons
• Het orgelmeubel is ergonomisch vormgegeven
• Een uitmuntend instrument voor lang durende studiesessies

Vormgeving en uitstraling
• Eenvoudig en compact meubel
• Tijdloze uitstraling
• Zeer hoogwaardige afwerking
• Verlichting in lessenaar en pedaal is mogelijk
• Een klassiek, strak of open meubel is mogelijk 

Mogelijkheden / uitbreiding
• 2, 3, 4 of zelfs 5 klavieren
• Uitgebreide externe speakerconfiguratie is mogelijk
• Leverbaar in- of exclusief computer
• Stel uw meubel naar wens samen

Praeludium:
“Het ideale studieorgel” 

Praeludium III met 32-tonig pedaal en voetpistons  

Maatwerk Praeludium V  

Over Sweelinq

Techniek
Sweelinq is de technologie die wij hebben ontwikkeld om virtuele 
pijporgels te bespelen. De grootste voordelen van Sweelinq zijn de 
traploos instelbare galm, de supersnelle laadtijd, de eenvoudigheid 
in bediening, het zeer realistische windmodel en het grote 
klankrealisme. De orgels zijn pijp voor pijp opgenomen. Hierbij 
zijn ook details als de klavier- en registertractuur meegenomen. 
De klankverzameling van de opnamen van deze pijpen wordt een 
sampleset genoemd.

Orgels
Er zijn inmiddels beroemde orgels opgenomen voor Sweelinq, zoals 
de orgels van de Grote Kerk van Dordrecht. De klankechtheid laat 
zich het best vergelijken met een natuur-
getrouwe cd-opname. Sweelinq en zijn 
techniek spreken tot de verbeelding, de 
mogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd! Verder 
zijn talloze samplesets die reeds op de markt 
zijn, geschikt om in Sweelinq te bespelen.


