Informacje o produkcie

Yamaha EZ-220
Cena :
970,00 zł
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Producent : Yamaha
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Kupując ten instrument, otrzymujesz darmowy, 3-miesięczny dostęp do wersji Premium
programu Flowkey!
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Flowkey to aplikacja mobilna umożliwiająca naukę gry ulubionych utworów muzycznych na instrumencie
klawiszowym. W bazie znajdziesz ponad 500 tytułów z różnych gatunków muzycznych. Aplikacja
udostępnia kilka poziomów trudności, zapisuje efekty i pomaga w ocenie Twoich umiejętności. Z aplikacji
korzysta już ponad pół miliona muzyków. Szczegóły oraz regulamin promocji, a także informacje o
aplikacji znajdziesz tutaj.

Keyboard / Podświetlane klawisze
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61dynamicznych klawiszy, podświetlone klawisze pokazują właściwe nuty, czyniąc naukę gry łatwiejszą.

Brzmienia / Style

Kompatybilność XG-Lite z 392 wbudowanymi brzmieniami pozwala Ci na grę nie tylko na brzmieniu fortepianu. Graj na
instrumentach smyczkowych, gitarach, gitarach basowych, instrumentach dętych, saksofonach, syntezatorach, perkusji oraz
wielu, wielu innych. Keyboard zawiera 100 stylów, które służą jako wirtualny zespół, który zawsze jest gotów, by grać wraz z
Tobą.

Funkcja lekcji – przewodnik palcowania

Przewodnik palcowania pokazuje Ci właściwą pozycję palca dla każdej z nut, co jest
kluczowym elementem w budowaniu odpowiedniej techniki.
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Yamaha Education Suite (Y.E.S.) jest zaawansowanym zestawem użytecznych i
pomocnych narzędzi, wbudowanych w instrumencie, pozwalającym na naukę gry na
fortepianie. Y.E.S. pomoże Ci w opanowaniu gry na instrumencie krok, po kroku.
Każda lekcja może odbywać się na lewą lub prawą rękę, a także na obie. Przywołaj
którykolwiek ze 100 wbudowanych utworów i wciśnij „Start”. Keyboard podświetli
właściwe klawisze i poczeka, aż na nich zagrasz.

Funkcja lekcji – aplikacja EZ-220 Page Turner dla iPad'a*
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Aplikacja Page Turner dla iPad'a nie tylko zawiera zapisy nutowe do 100
wbudowanych utworów, lecz także automatycznie przewraca strony, pozwalając Ci
na skupienie swej uwagi na muzyce. Może również nagrywać Twoją grę i/lub śpiew.
*iPad jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanej w Stanach
Zjednoczonych i innych państwach.
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Książka z utworami
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Książka ze 100 utworami jest darmowym prezentem do każdego zakupu EZ-220!
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Gra na fortepianie jest łatwa i szybka, dzięki funkcji YAMAHA Portable Grand. Jeden,
przeznaczony do tego przycisk daje świetne brzmienie fortepianu, nadzwyczaj
bogate i autentyczne, niesamowicie dopasowane do Twojego stylu gry. Ustawienie
klawiatury, aby reagowała, niczym klawiatura fortepianu, również dodaje niezwykłej
autentyczności temu instrumentowi.

Złącze USB TO HOST
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Podłącz się bezpośrednio do swojego komputera lub iPad'a z zestawem do
podłączenia aparatu, aby skorzystać z programów edukacyjnych muzyki
rozrywkowej, notacji oraz tworzenia.

