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Link do produktu: https://klawiszowe.pl/korg-b1-stolek-sb100-p-1400.html

KORG B1 + stołek SB100
Cena

1 699,00 zł

Cena poprzednia

1 899,00 zł

Dostępność

Oczekujemy na dostawę

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

795

Kod EAN

4959112141575

Opis produktu
KORG B1 BK PIANINO CYFROWE WYSYŁKA GRATIS!

KORG KORG B1 BK
Pianino Cyfrowe
Perfekcyjne pianino, które Cię zaskoczy!
Kompaktowy i przystępny cenowo KORG B1 to idealne rozwiązanie, gdy potrzebujesz pianina do domu, do muzykowania i
poważnych ćwiczeń. Nowoczesna konstrukcja zapewnia wszystkie najważniejsze cechy, ważne dla każdego pianisty:
autentyczną MŁOTECZKOWĄ klawiaturę fortepianową, doskonałe brzmienie i łatwość obsługi. Na rynku znajdują się
pianina będące okrojonymi wersjami istniejących modeli. B1 w odróżnieniu od nich powstał zupełnie od nowa, wykorzystując
najnowsze technologie.
Dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z muzyką i dla tych, co po latach do niej wracają – KORG B1!
Innowacyjne technologie zapewniają brzmienie najwyższej jakości
Aby osiągnąć pełne, bogate brzmienie w tak smukłej obudowie KORG zastosował technologię MFB (Motional Feedback), parę
pełnopasmowych głośników stereo, oraz membranę pasywną. Wspólnie te elementy tworzą pełne harmonicznych brzmienie,
imitujące autentyczne brzmienie pochodzące z dużej obudowy fortepianu. Szczególną uwagę zwrócono na reprodukcję niskich
częstotliwości.
Osiem szczegółowych, realistycznych brzmień!
Podobnie jak wiele wysokiej klasy pianin cyfrowych KORG B1 wykorzystuje multisample, czyli wiele szczegółowych próbek
realistycznie oddających brzmienie akustycznego instrumentu. Technologia samplowania wciąż jest ulepszana i ulepszane są
też elementy z których zbudowane są instrumenty elektroniczne. B1 dostarcza bardziej autentycznych brzmień, niż
instrumenty sprzed kilku lat. KORG B1 posiada 3 brzmienia akustycznych pianin, 2 piana elektryczne, 2 barwy organowe i
klawesyn. Dedykowany klawisz PIANO PLAY natychmiast przywołuje brzmienie fortepianu koncertowego.
Klawiatura NH
KORG B1 wyposażony jest w klawiaturę NH (Natural Weighted Hammer). Klawiatura jest cięższa w niskich rejestrach i
stopniowo staje się lżejsza w górnych oktawach, dokładnie jak w tradycyjnym, akustycznym pianinie. Możliwa jest także
zmiana czułości klawiatury.
Specyfikacja
Kolory: Czarny (B1-BK)
Klawiatura: 88 klawiszt (A0-C8), NH (Natural Weighted Hammer)
Regulacja czułości klawiatury: Light, Normal, Heavy
Regulacja stroju: Od 427.5 Hz do 452. Hz w krokach .05 Hz.
Zakres transpozycji: -6 do +5 półtonów

wygenerowano w programie shopGold

Moduł brzmieniowy: Stereo PCM
Maksymalna polifonia: 120 głosów
Brzmienia: 8 (3 x akustyczne pianino, 2 x pianino elektryczne, klawesyn, 2 x organy).
Efekty: Reverb, Chorus
Utwory Demo: 8
Metronom: Zakres tempa (40 BPM–120 BPM), metrum (2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 4/6, brak), regulacja głośności
Połączenia: Słuchawkowe (Headphone/Line Out), PEDAL
Nagłośnienie 2 x 9 Watt
Zasilanie: DC 12 V, zasilacz (w komplecie)
Zużycie energii: 3W
Wymiary: 1312 mm x 336 mm x 117 mm, lub 1,312 x 336 x 750 mm (z opcjonalnym statywem KORG STB1).
Waga: 11,8 kg, lub 20,2 kg (ze statywem STB1).
W zestawie: pedał SUSTAIN zasilacz, statyw do nut.
Opcjonalne wyposażenie – Statyw STB1 BK/WH, pedalboard (3 pedały) PU-2 (podłączany do gniazda pedału Damper).

INSTRUMENT FABRYCZNIE NOWY

3 LATA GWARANCJI

PEŁEN KOMPLET z pulpitem do nut, zasilaczem i pedałem sustain
W TEJ OFERCIE PROMOCYJNEJ OTRZYMASZ RÓWNIEŻ ORYGINALNY STOŁEK FORTEPIANOWY KORG !!!
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