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Studio

Zowel beginnende als gevorderde organisten die hoge eisen aan

Black North Wood

Light Riverside

Wenge

Nautilus Teak

~
P-150

De Studio P-150 beschikt over twee klavieren,

geluid stellen, worden met de Studio P-150 op hun wenken

28 stemmen en een kwalitatief hoogstaand

bediend. Deze positief-uitvoering van de Studio brengt het

2.1-audiosysteem. Het orgel is leverbaar in vier

ultieme pijporgelgevoel naar boven.

kleuren en past hierdoor bij ieder interieur.

Zo vertoont het hoge meubel een treffende gelijkenis met de in

De dispositie en technische specificaties van

Nederland veel voorkomende positief- en balustradeorgels. Ook de

de Studio P-150 zijn, op de afmetingen en de

verlichte trekregisters dragen hieraan bij. De klanken van het

lessenaar na, gelijk aan die van de Studio 150.

orgel worden vanaf boven via speakers verstuurd, waardoor ze
direct het gehoor van de bespeler bereiken. Dat levert een
natuurlijk en hoogwaardig effect op.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Meubel
Afmetingen
Hoogte

168 cm

Breedte

133 cm

Diepte (exclusief pedaal)

60 cm

Diepte (inclusief pedaal)

100 cm

Lessenaar
Geïntegreerde lessenaar

•

Lessenaarverlichting

•

• = standaard
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Studio

Black North Wood

Light Riverside

Wenge

Nautilus Teak

~
P-350

Met drie klavieren is de positief-uitvoering Studio P-350 een

Het hoge meubel en de verlichte trekregisters

perfect studieorgel voor de beginnende en gevorderde organist.

maken die ervaring compleet. U waant zich in

De dispositie van 37 stemmen plus diverse solostemmen, maken

een kerk of kathedraal, terwijl u in

de mogelijkheden van dit orgel omvangrijk.

werkelijkheid in uw eigen, vertrouwde
huiskamer zit. De Studio P-350 is

Het 2.1-audiosysteem straalt het wereldberoemde Johannus-

in vier kleuren leverbaar.

geluid van de Studio P-350 direct af op het gehoor van de bespeler.
Dat maakt de speelervaring intens en doet denken aan het

De dispositie en technische specificaties van

bespelen van een pijporgel.

de Studio P-350 zijn, op de afmetingen en de
lessenaar na, gelijk aan die van de Studio 350.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Meubel
Afmetingen
Hoogte

168 cm

Breedte

133 cm

Diepte (exclusief pedaal)

60 cm

Diepte (inclusief pedaal)

100 cm

Lessenaar
Geïntegreerde lessenaar

•

Lessenaarverlichting

•

• = standaard

