Informacje o produkcie

Yamaha P-45
Cena :
1.999,00 zł
Producent : Yamaha
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Pianino cyfrowe Yamaha P-45 - nowość roku 2015. P-45 jest najtańszym przenośnym
pianinem cyfrowym firmy Yamaha. Pełnoważona klawiatura młoteczkowa GHS w połączeniu ze
stereofoniczną próbką brzmienia fortepianu wzbogacona o nowej jakości efekty pogłosowe
deklasuje konkurencyjne produkty w tej klasie. Pomimo swego edukacyjnego charakteru nowy
P-45 nie zawiedzie nikogo, kto szuka taniego i dobrego przenośnego pianina cyfrowego.

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.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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Próbkowanie AWM (Advanced Wave Memory) korzysta z cyfrowej technologii zapisu brzmienia akustycznego
instrumentu. AWM Stereo Sampling odtwarza głębsze, bogate i bardziej przestrzenne brzmienie korzystając z
pary kanałów (L i R) nagranych przy wykorzystaniu dwóch mikrofonów.
Klawiatura Graded Hammer Standard

Technologia Graded Hammer Standard zapewnia temu kompaktowemu instrumentowi przeniesienie
realizmu odczucia klawiatury dobrego pianina klasycznego. Klawisze niskich tonów w P-45 są ciężej wyważone,
podczas gdy klawisze tonów wysokich są bardziej wrażliwsze na niuanse delikatnej gry, dokładnie tak samo jak
w tradycyjnym akustycznym instrumencie. Co więcej, gradacja pomiędzy poszczególnymi rejestrami odbywa
się znacznie płynniej.
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Kompaktowy, lekki instrument
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Podobnie do innych pianin cyfrowych z serii P, P-45 posiada smukły, nowoczesny i kompaktowy design. Dzięki
temu nie zajmuje dużo miejsca w domu oraz jest doskonale przenośny.

Prosty w obsłudze interfejs

Interfejs użytkownika w P-45 jest szybki i prosty. Przycisk „Grand Piano” znajduje się w dostępnym miejscu
przedniego panelu i pozwala na szybki powrót konfiguracji instrumentu do klasycznego brzmienia
akustycznego fortepianu.

