Informacje o produkcie

KORG LP-380 BK
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Producent : Korg

Cyfrowe Pianino

LP-380 zapewnia wspaniałe, autentyczne brzmienie fortepianu w pięknej, wąskiej i smukłej obudowie. Płaska obudowa wygląda stylowo, również gdy
pokrywa klawiatury jest zamknięta. Wysokiej mocy wzmacniacz i głośniki dokładnie odtwarzają realistyczne brzmienie fortepianu, a flagowa klawiatura
KORG-a RH3 zapewnia pełną ekspresję gry.
Cechy główne:
- smukły i stylowy wygląd;
- bogate, dynamiczne brzmienia fortepianu;
- wysokiej mocy wzmacniacz zapewniajacy zapas mocy;
- klawiatura RH3 (Real Weighted Hammer Action 3);
- trzy pedały i wsparcie dla half-dampera;
- wysokiej jakości wykonanie - instrument produkowany przez najlepszych i najbardziej doświadczonych rzemieślników w Kioto, w Japonii.
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Stylowy Design
LP-380 jest pianinem cyfrowym, które zostało zaprojektowane w stylu, pasującym do wnętrza mieszkania. Głębokość pianina, to tylko 26 cm, dzięki temu
zmieści się wszędzie. Drewniana pokrywa klawiatury z systemem delikatnego zamykania jest płaska na górze, co sprawia, że wygląda elegancko, również
kiedy na nim nie grasz. Klawiatura RH3, trzy pedały oraz głośniki dużej średnicy (2x 22W) zapewniają doskonały realizm gry i bogate brzmienie fortepianu.
Pianino dostępne jest w 2 kolorach: czarnym i białym.
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Bogate brzmienia fortepianu
Aby odtworzyć odczucie gry na fortepianie akustycznym jak najdokładniej, próbki pianin przełączają się w zależności od dynamiki gry. Od subtelnych
akcentów, po potężne crescendo, dźwięk reaguje realistycznie na grę. W szczególności brzmienia Classic Piano i Grand Piano odtwarzają rezonans dampera,
który występuje, gdy w akustycznym pianinie damper jest wciśnięty, sprawia to, że gra na LP-380 jest jeszcze przyjemniejsza.
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Autentyczne vintagowe brzmienia elektrycznego pianina
Jako producent instrumentów muzycznych, KORG szczególny nacisk położył na dźwięki elektrycznych pianin. Brzmienia te, nie tylko odtwarzają sposób w
jaki ton reaguje na dotyk, ale również generują subtelne dźwięki, które pojawiają się po zwolnieniu klawisza. Dostępnych jest sześć wariantów brzmień,
obejmujących te powszechnie stosowane w muzyce pop lat 60. i 70., a także te wysoko cenione w muzyce soul. Dostępnych jest w sumie 30 brzmień.
Uczeń i nauczyciel
Wbudowany metronom pozwala ustawić metrum, tempo i głośność. Umożliwia również użycie dźwięku dzwonka jako akcent. LP-380 posiada także 2 wyjścia
słuchawkowe.
MIDI
LP-380 obsługuje MIDI, jednolity standard przesyłania danych muzycznych pomiędzy elektronicznymi instrumentami muzycznymi i komputerem. MIDI
umożliwia podłączenie urządzeń, tak żeby kontrolowały siebie i wykorzystanie LP-380 jako 16-częściowwgo modułu brzmieniowego.
Prestiżowe pianino cyfrowe LP-380, wyposażone w wysoko cenioną klawiaturę RH3, jest z dumą produkowane w Kyoto, w Japonii przez doświadczonych
rzemieślników, którzy swoje doświadczenie i wiedzę zdobyli przy produkcji najbardziej cenionych pod względem jakości cyfrowych instrumentów
muzycznych. Naszym celem jest pełna satysfakcja klientów i jesteśmy dumni z produkcji fortepianów, dzięki którym muzycy mogą cieszyć się grą przez
wiele lat.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

