Informacje o produkcie

Korg PA 300
Cena :
3.750,00 zł
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Producent : Korg

Na początku zwróć uwagę na

jedyną taką ofertę na świecie.

St

Dajemy Ci dodatkowe powody, abyś zaprzestał szukać dalej.

1000zł do
wykorzystania na
Midi24.pl

K
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Możliwość
zostawienia
starego
instrumentu w
rozliczeniu

Masz możliwość wymiany swojego
starego instrumentu, na KORGa Pa300.
Zostaw stary instrument w rozliczeniu.
Wypełnij formularz.

Znasz i korzystasz z Midi24.pl? Po
zakupie będziesz jeszcze częściej! 1000
zł trafi na Twoje konto Midi24.pl, a
dodatkowo, wszystkie wcześniej
zakupione tam pliki zostaną
przeprogramowane na Twój nowy
model instrumentu.
Wartość: 1.000 zł.
Twoja cena: GRATIS!

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Tańsze pliki i
Expansion Packi!
Przez 24 miesiące pliki dedykowane,
style i Expansion Packi (paczki ze stylami)
będą tańsze!
Odsłuchaj:
- Pliki dedykowane KORG Pa300
- Expansion Packi
- Style
Wartość: boimy się liczyć...
Twoja cena: GRATIS!

4 najnowsze Expansion Packi na
instrument marki KORG trafią w Twoje
ręce. Carnival 2, Polo Dance, Rock'N
Roll i Musikant vol.3 to 25
zawodowych stylów, które wzbogacą
Twój repertuar.
Odsłuchaj:
- Expansion Packi

50 zł do
wykorzystania na
Notesland.com
Musisz nauczyć się nowego repertuaru?
Z oryginalnymi zapisami nutowymi z
Notesland.com stanie się to o wiele
szybsze i łatwiejsze!

Gwarancja
odkupienia
sprzętu
Wyszedł nowy model Twojego
ulubionego instrumentu? Nie ma
problemu! Gwarantujemy, że odkupimy
od Ciebie poprzedni model i wymienimy z
niższą dopłatą na nowy!
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Expansion Packi
z Midi24.pl

Wartość: 50 zł
Twoja cena: GRATIS!
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Wartość: 3.100 zł
Twoja cena: GRATIS!

Instrukcja w
języku angielskim

3-letni serwis gwarancyjny we wsparciu o
SERVICE STORE.

Instrukcja znajduje się na płycie
dodawanej do instrumentu.
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3-letnia
gwarancja
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Korg PA 300 jest najtańszym modelem reprezentującym znaną serię PA w swojej najnowszej odsłonie,
serii uznanej na świecie i ciągle świetnie sprzedającej się. PA 300 pomimo niskiej ceny wyróżnia się
klarownym brzmieniem oraz funkcjonalnością żywcem przeniesioną z wyższych modeli - mnie zabrakło
więc i w PA 300 technologii RX, kolorowego i dotykowego wyświetlacza czy dynamicznej wbudowanej
jednostki nagłośnieniowej. PA 300 to z jednej strony różnorodność przejawiająca się w stylach
akompaniamentu i brzmieniach, a zdrugiej strony doskonałe "odchudzenie" funkcjonalności do spraw
naprawdę użytecznych. Opcjonalnie istnieje możliwość rozszerzania instrumentu o nowe brzmienia i
style akompaniamentów które sprzedawane są osobno.
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Silnik syntezy RX (Real eXperience) dostarczają realistycznych brzmień z dbałością o wszystkie szczegóły
Bbiblioteka fabrycznych brzmień PCM, o pojemności identycznej jak w PA600
Elegancka, kompaktowa obudowa z wbudowanymi głośnikami 5 calowymi
Dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT
Prosty i intuicyjny interfejs graficzny z funkcją wyszukiwania wszelkich muzycznych danych zapisanych w
instrumencie.
Ponad 310 fabrycznych styli, każdy zawiera 3 początki/zakończenia, 4 wariacje, 4 przejścia + Break. 8
banków Favorite i 3 banki użytkownika do przechowywania własnych styli.
Zaawansowany tryb gitarowy (Guitar Mode 2) pomaga w tworzeniu realistycznie brzmiących partii gitarowych
Udoskonalony zestaw instrumentów GM do obsługi plików Standard MIDI
Odtwarzacz MP3 z funkcją transpozycji i zmianą tempa kompatybilny z formatem graficznym +G
Wyświetlanie tekstu
Wyświetlanie nut
4 stereofoniczne efekty Master (125 algorytmów)
W pełni konfigurowalna baza danych użytkownika SongBook, zawierająca style, pliki SMF, Karaoke, MP3.
Natychmiastowy dostęp do wszystkich zapisanych danych. Funkcje filtrowania wyników według wielu
Oszałamiający dźwięk
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Podstawowe cechy PA 300:
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Wszystko zaczyna się od dźwięku. Wysoka jakość dźwięku KORG-a, jest powszechnie ceniona przez muzyków
na całym świecie. PA 300 dostarcza bardzo szczegółowych, bogatych brzmień odopwiednich dla większości
styli muzycznych. Na pokładzie dostępnych jest ponad 950 wysokiej jakości brzmień, nowy set instrumentów
GM, oraz 64 zestawy perkusyjne. W instrumencie zainstalowano także wielowarstwową próbkę fortepianu
koncertowego. Wszystkie brzmienia można dowolnie edytować i zapisywać.
Efekty
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Dobre brzmienie nie polega tylko na wysokiej jakości próbek PCM. Przez wiele lat KORG stworzył wiele wysokiej
jakości efektów cyfrowych, które znacznie wzbogacają brzmienia każdej próbki. PA 300 posiada cztery
stereofoniczne procesory efekty Master (125 efektów, m.in. reverb, delay, chorus, oraz efekty gitarowe i
basowe, stworzone w uznanej technologi modelowania brzmienia REMS). Każda ścieżka zawiera equalizer z
regulacją niskich, średnich i wysokich tonów. Własne ustawienia equalizerów mogą być zapisywane w
preferencjach trybu Song Play i dowolnie przywoływane, gdy zachodzi taka potrzeba (np. any wzmocnić, lub
osłabić brzmienie basu). Na wyjściu audio instrument znajduje się limiter I czteropasmowy korektor
parametryczny.
Style akompaniamentów
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PA 300 wyposażony jest w setki styli przygotowanych przez czołowych światowych aranżerów. Wszystkie style
charakteryzuje duży realizm brzmienia oraz dbałość o najmniejszy szczegół. Style akompaniamentów PA 300
pokrywają wszystkie popularne gatunki muzyki, a w razie konieczności użytkownik ma możliwość dowolnej
edycji i zapisu swoich własnych styli. Aby osiągnąć większy realizm, każdy styl posiada cztery przejścia, trzy
początki i trzy zakończenia. Tryb gitarowy Guitar Mode 2, zadba aby partie gitarowe brzmiały tak realistycznie,
jak nigdy dotąd i co najważniejsze, zrobi to sam za Ciebie!
Kompaktowy i mocny!

PA 300 dzięki swojej kompaktowej obudowie, jest instrumentem bardzo wygodnym w transporcie. W
niewielkiej obudowie znalazł się wysokiej klasy system nagłośnieniowy oparty na 5 calowych głośnikach o
mocy 2 x 13W wyposażony w system bass-reflex.
Łatwy w użyciu

Pomimo wypełnienia PA 300 najnowszymi technologiami, instrument jest bardzo łatwy w użyciu, a dzięki
dużemu, dotykowemu wyświetlaczowi obsługa intuicyjna. Użytkownik ma do wyboru dwa tryby pracy interfejsu:
Easy (łatwa) i Expert (dla zaawansowanych). W trybie Easy, przeznaczonym dla początkujących użytowników
na wyświetlaczu pojawiają się tylko najważniejsze informacje, czyniąc obsługę bardzo prostą. W trybie Expert
przeznaczonym dla użytkowników zaawansowanych na ekranie pojawiają się wszystkie edytowalne parametry.
Do przełączników użytkownik dowolnie może przypisać pożądane funkcje co znacznie ułatwia dostęp do nich
podczas gry. W odnalezieniu pliku, utworu, czy stylu pomaga nowa funkcja wyszukiwarki!
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Odtwarzacz PA 300 czyta pliki MIDI, KAR i mp3. Potrafi także wyświetlać teksty i akordy z większości tych
plików, a dla preferujących granie z nut dostępny jest wyświetlany na ekranie tradycyjny zapis nutowy (można
wybrać dowolną ścieżkę MIDI). Na wyświetlaczu można oglądać tradycyjny zapis nutowy, lub akordy z tekstem.
Nazwy akordów mogą być wyświetlane w dwóch językach (angielskim i włoskim). Początkujących z pewnością
ucieszy funkcja wyświetlania nazw dźwieków obok symboli nut.
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To funkcja stworzona z myślą o tych, którzy PA 300 używać będą do występów na żywo. SongBook to
muzyczna baza danych, w pełni edytowalna przez użytkownika. Dzięki funkcji SongBook utwory mogą być
wyszukiwane m.in. według stylu, autora, tytułu, tempa itd.
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