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Net als z’n voorgangers is de Launchkey Mini 
Mk3 een uiterst compacte combinatie van 
een klavier met minitoetsen en een padcon-
troller, bedoeld voor Ableton Live. Het is een 
fraai en lekker klein kastje dat ongeveer zo 
breed is als een laptop. Het ding is verder 
uiterst licht, dus je kunt hem gemakkelijk in 
een rugzak meenemen. Ondanks het kleine 
formaat is deze controller stevig gebouwd, 
en ook de lay-out is goed doordacht.
Novation heeft het keyboard van de 
Launchkey met z’n 25 minitoetsen stevig 
onder handen genomen, en het resultaat is 
een van de prettigst bespeelbare klavieren in 
dit formaat. Ook de pitch- en mod-tou-
chstrips linksboven voldoen prima. Midden 
boven zit een bankje met zestien aanslagge-
voelig pads, en die bieden genoeg ruimte om 
er comfortabel op te kunnen drummen. Het 
enig wat qua ergonomie een beetje uit de 
toon valt, is de rij met acht draaiknoppen 
aan de bovenrand. Die zijn wat lastiger te 
bedienen, maar zeker niet onbruikbaar.

Vier octaven De Launchkey Mini is natuurlijk 
vooral ontworpen voor gebruik met Ableton 
Live, en werkt dan ook plug & play met Live. 

Je hebt direct de mogelijkheid om Drum Racks 
te bespelen met de pads, parameters te veran-
deren met de draaiknoppen, Clips en Scenes 
te triggeren en de mixerknoppen te bedienen. 
Maar ook met andere daw’s kan de Launchkey 
Mini overweg; waaronder Logic, Reason en 
alle hui-compatibele daw’s. Met Novation’s 
eigen browser-based Components systeem 
kun je eenvoudig instellen welke midibood-
schappen de controller verstuurt.

Twee van de beste features zitten echter in 
de hardware zelf, namelijk de ingebouwde 
arpeggiator en de Fixed Chord modes. De 
arpeggiator heeft meerdere afspeelwijzen, 
diverse timingopties en een bereik van vier 
octaven. Met Mutate kun je automatische 
variaties op je arpeggio genereren. Met Fixed 
Chord kun je als gebruiker akkoorden instel-
len en ze met een toets over het hele bereik 
spelen.
Dankzij de ingebouwde midi-output kun je 
de Launchkey Mini ook zonder computer 
gebruiken met externe hardware. De arpeg-
giator en Chord mode komen daarbij goed 
van pas. Het is wel jammer dat je daar een 
adapterkabel voor nodig hebt, en die wordt 

niet meegeleverd. Omdat Novation zich met 
deze Launchkey aan de nieuwe standaard 
voor mini-jack-midi heeft gehouden, zijn de 
adapters voor Launchpad Pro en Circuit 
helaas niet bruikbaar.

Uitstekend De Launchkey Mini Mk3 blijkt een 
uitstekende en compacte controller, ook als 
je niet met Ableton Live werkt. Je krijgt er 
overigens wel Ableton Live lite bij plus een 
softwarebundel, dus daarmee is dit een 
prima production en live tool voor zowel 
beginners als gevorderden.

Nadat Novation vorig jaar z’n grote keyboardcontrollers al een stevige update gaf, is het nu de 
beurt aan de compacte Launchkey Mini.

Launchkey Mini Mk3 controller
Toetsen: 25 minikeys
Regelaars: pitchbend en modulation touch strips,  
8 draaiknoppen, 16 verlichte aanslaggevoelige pads,  
transpose, octave, play, record
Aansluitingen: midi in/out, usb (ook voor voeding)
Inclusief: Ableton Live 10 Lite, AAS Session Bundle, 
Klevgrand RoVerb en Daw Cassette, Softube Time and Tone 
bundle, 2 maanden Spice-lidmaatschap
Afmetingen: 33 x 17,2 x 3,1 cm
Prijs: € 122,- 
Distributeur: Algam Benelux (novationmusic.com)
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