Informacje o produkcie

Yamaha CLP 525 PE CLAVINOVA
Cena :
7.086,00 zł
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Producent : Yamaha

Yamaha CLP 525 to model otwierający nową serię CLP. Litery "PE" na końcu numeru oznacza kolorystykę czarnego połysku (polished ebony). Szczególnymi
cechami tego modelu są:
●
●
●
●
●

Próbki brzmień CFIIIS
256-note polyphony
Klawiatura Graded Hammer 3 (GH3) z klawiszami pokrytymi syntetyczną kością słoniową
Acoustic Optimizer
Intelligent Acoustic Control (IAC)
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Sprawdź szczegółowe specyfikacje i przeczytaj dokładny opis, aby dowiedzieć się jak po raz kolejny firma Yamaha udoskonala swoje cyfrowe instrumenty
muzyczne!

Kupując ten instrument, otrzymujesz darmowy, 3-miesięczny dostęp do wersji Premium
programu Flowkey!
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.
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"Real Grand Expression" - brzmienie, komfort gry, operowanie pedałami - doskonale zintegrowane elementy

Real Grand Expression (ang. ekspresja gry na prawdziwym fortepianie). Ten zwrot
definiuje ekspresyjne możliwości Clavinovy. Clavinova charakteryzuje się nie tylko
doskonałym brzmieniem oraz możliwościami, lecz również zastosowaniem
najlepszych technologii ukształtowanych poprzez lata produkcji fortepianów
akustycznych. Instrument cechuje dokładnie takie brzmienie, jakiego oczekujesz od
najlepszego instrumentu. Już po pierwszym uderzeniu klawiszy poczujesz różnicę.
Podczas gry naprawdę poczujesz się tak, jakbyś grał na akustycznym fortepianie.

Doskonała reprodukcja dźwięków
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Brzmienia fortepianowe zintegrowane w Clavinova posiadają również próbki fortepianu koncertowego Yamaha CFIIIS.
Brzmienie CFIIIS zostało nagrane w najlepszych warunkach, gwarantując doskonałą jakość dźwięków.

Płynna zmiana brzmienia idealnie dopasowana do siły nacisku klawiszy

Pianiści swoją grą zmieniają głośność dźwięków oraz wpływają na ich dynamikę.
Zmiana siły nacisku klawiszy wpływa na generowanie brzmień Clavinova.
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Clavinova posiada długie, doskonałe próbki dźwięków fortepianu i odtwarza je w
sposób niezwykle dokładny. Jest to możliwe, dzięki unikalnym technologiom Yamaha,
które gwarantują osiągnięcie płynnych zmian brzmienia dostosowanych do siły
nacisku klawiszy.

Od staccato do legato - brzmienie pełne ekspresji, reagujące na każdy ruch na klawiaturze

K

Clavinova jest wyposażona w technologię Yamaha Smooth Release, która gwarantuje klarowne brzmienie podczas gry
staccato oraz wspaniałe wybrzmiewanie dźwięków po dłuższym przytrzymaniu i zwolnieniu klawiszy. Dzięki temu zachowane
zostają wszelkie niuanse gry pianisty.
Po lewej: błyskawiczne podnoszenie palców (staccato), Po prawej: wolne podnoszenie palców (legato)
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256 głosów polifonii
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Wielogłosowa polifonia Clavinova gwarantuje wybrzmiewanie wielu dźwięków jednocześnie, bez ucinania pojedynczych
dźwięków.

Klawiatura Graded Hammer 3 (GH3)
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Dzięki wykorzystaniu takiego samego systemu młoteczkowego oraz
bezsprężynowego mechanizmu jak w fortepianie akustycznym, klawiatura GH3
odzwierciedla akcję fortepianu - niższe klawisze wymagają większej siły nacisku, zaś
wyższe mniejszej. Specjalna konfiguracja trzech czujników optycznych dokładnie
rozpoznaje i interpretuje akcję klawiatury. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne
zachowanie mechaniki fortepianu akustycznego.

Klawisze pokryte syntetyczną kością słoniową - przyjemność z gry nawet
po wielu godzinach
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Clavinova posiada klawisze pokryte syntetycznym materiałem, przypominającym w dotyku powierzchnię naturalnej kości
słoniowej. Przed laty, kość słoniowa była materiałem stosowanym do produkcji klawiszy w najlepszych fortepianach. Nasze
klawisze pokryte są wysoce chłonnym materiałem, zapobiegającym ślizganiu się palców podczas gry, zachowując
jednocześnie idealną strukturę klawiszy oraz doskonały komfort gry.

Stabilizatory klawiszy - unikalny mechanizm Yamaha zapewniający wytrzymałość i stabilność dźwięków

Klawiatura pełni istotną rolę w przekazywaniu emocji muzyka. Dlatego tak ważne jest zapewnienie wytrzymałości tego
elementu. Stabilizatory klawiszy to unikalny mechanizm Yamaha zapewniający wytrzymałość i stabilność dźwięków
wszystkich 88 klawiszy.
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Naturalny komfort gry, nawet na czarnych klawiszach

Klawisze w modelach Clavinova posiadają ukryte punkty wspierające i utrzymujące stabilną pozycję klawiatury. Zapewniają
naturalny komfort gry, nawet na czarnych klawiszach.
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Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania konstrukcyjnego, klawiatury Clavinova gwarantują naturalny komfort gry,
umożliwiając wyrażanie emocji i ekspresji muzyka.
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Mechanika doskonałego brzmienia

Rezonans całej obudowy - typowa cecha fortepianów akustycznych

Podobnie jak w akustycznym fortepianie, Clavinova przechodzi dokładne testy i kalibracje w celu uzyskania doskonałego
rezonansu całej obudowy instrumentu. Ważnymi elementami konfiguracji instrumentu jest dokładne umieszczenie głośników
oraz zastosowanie odpowiednich materiałów, umożliwiających optymalny rezonans. Aby uzyskać charakterystykę fal
dźwiękowych zbliżonych do fortepianu akustycznego, w modelach Clavinova zastosowano ujścia dźwięku w kilku, różnych
miejscach. Dzięki temu możliwa jest symulacja naturalnego rezonansu instrumentów akustycznych.

Acoustic Optimizer - technologia zapewniająca doskonały balans brzmienia

Acoustic Optimizer reguluje przepływ dźwięków oraz zapewnia dokładniejszą kontrolę nad brzmieniem.
Nowa technologia Yamaha Acoustic Optimizer to efekt wieloletniej wiedzy i doświadczenia dotyczącego akustycznych
właściwości instrumentów muzycznych. Acoustic Optimizer zapewnia naturalny komfort gry oraz bogate brzmienie.
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Pozostałe cechy

Wielościeżkowy rejestrator

Funkcja nagrywania w cyfrowych pianinach Clavinova pozwala na nagrywanie własnych wykonań*. Jest to szczególnie
przydatne do obiektywnej oceny własnej gry, czy postępów w nauce. Rejestrator umożliwia nagrywanie i odtwarzanie do 16
ścieżek jednocześnie. Możesz dzięki temu nagrywać partie obu rąk niezależnie, przy zastosowaniu różnych brzmień.
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*Nagrania zapisywane są w formacie MIDI. Możesz je również nagrywać na pamięci USB. Do odtwarzania danych na
komputerze, wymagane jest odpowiednie, kompatybilne oprogramowanie.

Wszechstronny zakres brzmień instrumentalnych

Poza światowej klasy brzmieniami fortepianów akustycznych, seria CLP Clavinova może pochwalić się bogata biblioteką
imponujących brzmień instrumentalnych, w tym brzmienia pianin elektrycznych, syntezatorów, czy organ. Ciesz się swobodą
wyboru brzmienia dostosowanego do każdego gatunku muzycznego.

IAC (Intelligent Acoustic Control) - idealny sposób do gry w domu

___
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Możliwość dostosowania głośności gry jest niezwykle istotną funkcją, szczególnie
podczas gry w domu. Na niskich poziomach głośności, niskie i wysokie tony mogą
być trudne do usłyszenia. Aby to zniwelować, Clavinova posiada unikalną,
stereofoniczną technologię IAC (ang. inteligentna kontrola akustyki), która
dostosowuje brzmienie w sposób automatyczny, pozwalając pianistom cieszyć się
równym brzmieniem na każdym poziomie głośności.
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