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De enige draagbare dj-mixcontroller met Algoriddim djay-software die zowel  
pc/Mac, iOs en Android ondersteunt. Alles-in-een ready2mix-hardwarecontroller 
met een EIGEN GELUIDSKAART. Al de benodigde dj-mixattributen en acht 
performance pads met functie kleurcodering om met loops, cue points en grid 
editing je dj-set te PROFESSIONALISEREN. 

De Reloop Mixtour is speciaal ontworpen om 
samen te werken met de steeds populairder 
wordende en Apple Design-awardwinnende 
dj-applicatie djay. Algoriddim ontwikkelde de 
software; de controller werd ontwikkeld door 
Reloop en is een volledig nieuw ontwerp met 
een paar hele mooie nieuwe functies. De Reloop 
Mixtour is bedoeld om waar dan ook een feestje 
te kunnen bouwen. Sluit hem aan op je telefoon 
of tablet met jouw favoriete muziek en mix deze 
met de djay-app naadloos aan elkaar. 

DJ-SKILLS VAN EEN PRO
Door de talloze dj-mixmogelijkheden van de 
software en de duidelijke layout van de hardware 
zullen jouw dj-skills die van professionele arties-
ten snel evenaren. De ingebouwde geluidskaart 
laat je de controller rechtstreeks inpluggen op 
een geluidssysteem voor directe partymodus. Met 
de ingebouwde vooraf-luistermogelijkheid hoor 
je gelijk door je hoofdtelefoon of je het geschikte 
volgende nummer hebt gevonden. Het zoeken en 
selecteren van nieuwe tracks gaat allemaal via de 
controller zelf waardoor je snel en makkelijk kan 
werken. Mocht je nog geluiden willen toevoe-
gen aan je mix of bijvoorbeeld een loop willen 
maken, dan heb je de beschikking over acht per-
formance pads welke in combinatie met de shift-
knop weer meerdere functies kunnen hebben. De 
handige kleurcodering laat in één oogopslag zien 
in welke functie de pads zich bevinden. 
Er is een transportfunctie voor het starten van 
de track. Een cuefunctie voor het plaatsen van 
cuepunten binnen de track. Met deze functie kan 
je heen en weer springen naar geplaatste cue-
punten binnen de track om zo een nieuwe edit 
te maken van een bestaande track of de track op 
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een ander punt laten beginnen, 
bijvoorbeeld in het begin van 
de breakdown. 
De syncfunctie is voor het 
automatisch gelijk zetten van 
de bpm-snelheid. Dankzij de 
grid-editingfunctie die je via 
de pads met de shiftknop kan 
aanpassen zijn de loop- en syn-
cfunctie superstrak en laat de 
djay-software zien dat het geen 
speelgoed is maar een serieus 
en inventief dj-mixprogramma. 
Ook hier zijn er met de shift-
knop nog meer mogelijkheden 
om de performance pads een 
andere functie te geven. Zo 
kan je bijvoorbeeld met de 
shiftknop de lengte van een 
loop aanpassen.

ON THE ROAD
De Reloop Mixtour controller 
zelf is redelijk zwaar en stevig 
gebouwd. De geluidskaart heeft 
een prima geluid en de knop-
pen en faders voelen zeer goed 
aan. Alles duidt erop dat deze 

draagbare controller gebouwd is voor een lang 
leven on the road. De indeling van de Reloop Mix-
tour komt ook overeen met een normale dj-mixer 
en heeft draaiknoppen voor gain, een driebands-
equalizer en een grote filterknop voor machtige 
filtersweeps. Tussen de equalizerknoppen 
bevinden zich de acht performance pads, alles 
lekker dicht bij elkaar waardoor je veel snelheid 
kan ontwikkelen in je mix. Alhoewel je de Reloop 
Mixtour een compacte controller kunt noemen is 
hij toch zo ingedeeld dat er voldoende ruimte is 
om alle knoppen goed te kunnen bedienen.

Onder de filterknoppen bevindt zich het naviga-
tiesysteem van de Reloop Mixtour. Ook hier heeft 
Reloop een dubbele functionaliteit mogelijk ge-
maakt. Voor het gewone browsewerk krijg je één 
track-laadknop per kanaal, een grote draaiknop 
voor het betere scrollwerk binnen jouw muziek-
bibliotheek en een handig back-knopje om terug 
te springen waar nodig. In combinatie met de 
shiftknop kan je muziekzoekmogelijkheden aan-
passen. Nu kan je ook muziek zoeken op artiest, 
titel en muziekstijl. Je kan ook met het navigatie-
systeem door je track scrollen om zodoende snel 
naar een bepaald punt in de track te gaan. 
Een andere en nieuwe mogelijkheid van de 
Mixtour is dat je nu ook een cue-playlist van 
tracks kan maken die je kan afluisteren voordat 
je de tracks inlaadt in de software. Dit is super-
handig als je met een grote muziekbibliotheek 
werkt. Een andere nieuwe functie van de Reloop 
Mixtour is de mogelijkheid om met de macro 
fx-mode een effect aan de filter te koppelen om 
zodoende deze twee effecten tegelijkertijd te kun-
nen gebruiken. In combinatie met de shiftknop 
en fx-knop de kan je elk gewenst effect toewijzen 
aan je muziek. Alles makkelijk en snel. 

Prijs: 
€ 179,-

Het geluid van de Reloop Mixtour is zeer goed 
en de bijgeleverde adapter levert ook gelijk 
stroom aan je iOs-apparaat terwijl je aan het 
mixen bent. Hierdoor ben je klaar om non-stop 
te kunnen mixen voor nachtenlang plezier op 
jouw dansvloer. Dankzij de mogelijke midi-
verbinding kan je deze controller ook gebruiken 
om andere dj-software zoals Traktor en Virtual 
DJ te besturen. Er zijn voor deze externe partijen 
zelfs speciale mapping files verkrijgbaar, via de 
Reloop-website.

MUSIC EVERYWHERE
Als je ook nog muziek nodig hebt om te kunnen 
draaien dan kan je daar ook gelijk mee aan de 
slag. De djay(premium)-software van Algoriddim 
werkt samen met Spotify waardoor je overal en 
altijd muziek beschikbaar hebt. De samenwer-
king met Spotify is erg goed te noemen door het 
innovatieve match- en mixsysteem van Algorid-
dim. Hiermee wordt elke track geanalyseerd op 
genre en toonhoogte om harmonieus te kunnen 
mixen. Algoriddim gaat zelfs zo ver dat de soft-
ware zelf een geschikte volgende track voor jouw 
mix kan zoeken. Hierdoor is de Reloop Mixtour 
een zeer interessante controller- / softwarecom-
binatie geworden voor de beginnende dj. Door 
haar bouwkwaliteit, functionaliteit en geluids-
kwaliteit is de Reloop Mixtour voor gevorderde 
dj’s ook een serieus piece of kit te noemen. 
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