Informacje o produkcie

Yamaha MX49
Cena :
2.799,00 zł
Producent : Yamaha
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Yamaha MX49 to najmniejsza propozycja jeśli chodzi o syntezatory tej firmy. Mały w tym
wypadku bynajmniej nie oznacza słabości - wręcz przeciwnie czerpie on swą moc bezpośrednio od
uznanej serii instrumentów Yamaha Motif. To właśnie z tej serii pochodzi potencjał ponad 1000
brzmień oddający pełną paletę: od brzmień instrumentów akustycznych, na rasowych
syntezatorach skończywszy. Seria MX to również uosobienie łatwego dostępu do barw czy funkcji
- w tych instrumentach możesz edytować i zapisywać swoje własne ustawienia w mgnieniu oka i
to bezpośrednio z panelu sterowania instrumentu.

Procesor efektów

K

Seria Yamaha MX wyposażona jest w efekty w opatentowanej przez Yamaha technologii VCM (Virtual Circuitry Modeling), które w bardzo złożony sposób
symulują klasyczne efekty. Dzięki VCM możliwe jest uzyskanie unikatowych klasycznych korektorów czy efektów np. flangera, phasera i wielu innych.

Łatwa edycja oraz tryb performance

Seria Motif słynie z trybu pracy zwanego Performance który dla wielu jest źródłem inspiracji - również ten tryb został umieszczony w serii Yamaha MX. W
łatwy sposób można łączyć dwa brzmienia używając przycisków Split (podział klawiatury na 2 części) oraz Layer (nakładanie na siebie brzmień znane też
pod nazwą Dual). Dodatkowo każde brzmienie można zaprząc do pracy z wbudowanym arpeggiatorem oraz niezależną ścieżką perkusyjną, aby utworzyć
własne, złożone brzmienie typu Performance , które zabrzmi niczym gra całego zespołu. Pokładowe 128 brzmień typu Performance są w pełni edytowalne
przez użytkownika, natomiast domyślinie zostały osadzone przez firmę Yamaha w klimacie nowoczesnej muzyki klubowej.

16-partowy multitimbral i 128-głosowa polifonia
Każde z brzmień typu Performance to nie tylko trzy opisane powyżej brzmienia, ale również wszystkie ustawienia dla kompletnego 16-częściowego podziału
instrumentarium danego brzmienia Performance - z łatwością i płynnością poddasz indywidualnej ingerencji każdą pojedynczą składową. Dzięki 128
głosowej polifonii możesz zagrać wiele dźwięków naraz, nawet w najbardziej złożonych sekwencjach z Twojego oprogramowania DAW. Dzięki tym
funkcjonalnościom MX jest świetnym i elastycznym elementem Twojego wyposażenia do gry na żywo.

Dwukierunkowy interfejs USB Audio/MIDI
Yamaha MX49 to nie tylko kontrola nad aplikacjami DAW czy wtyczkami VST - to również wydajny interfejs audio. Wystarczy podłączyć go kablem USB do
Twojego komputera, i już możesz usłyszeć wszystkie dźwięki z komputera na wyjściu słuchawkowym w MX. Możesz także odsłuchiwać własne ścieżki z
twojego oprogramowania DAW, podłączając MX do zewnętrznych monitorów studyjnych lub sprzętu estradowego. Konwertery audio w MX zostały stworzone
z myślą o profesjonalnych zastosowaniach, tak więc cały Twój materiał audio zabrzmi znacznie lepiej jeśli skorzystasz z Yamaha MX jako wyjścia audio.
Interfejs MX działa w obu kierunkach, dlatego można nagrywać wewnętrzne brzmienia MX bezpośrednio na komputerze, bez konieczności korzystania z
rozwiązań analogowych, dla możliwie jak najwyższej jakości.
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Zaawansowane opcje sterowania dla aplikacji VST oraz DAW
Yamaha MX49 posiada na panelu sterowania solidne pokrętła oraz wytrzymałe przyciski do kontrolowania pokładowych brzmień, parametrów w twoim
DAW oraz instrumentów VST. Niezwykle czytelny interfejs połączony jest ze zdalnym edytorem szablonów na Twoim komputerze, więc każdy z posiadanych
przez Ciebie instrumentów VST, może być łatwo ustawiony i kontrolowany za pomocą MX. Znajdziemy tu także zaawansowane szablony integracyjne do
użytku z różnego rodzaju programami DAW. Gdy używasz MX wraz z programem Cubase, jest tu nawet pokrętło AI, więc każdy parametr możesz
kontrolować za pomocą dużego pokrętła poprzez najechanie myszką. Pełna kontrola nad Cubase nigdy nie była tak szybka.

Załączony kompletny zestaw oprogramowania do produkcji muzycznej
Yamaha MX49 to jedyny sprzętowy syntezator w swoim przedziale cenowym, który dostarczany jest wraz kompletnym zestawem oprogramowania do
produkcji muzycznej. Załączony Steinberg Cubase AI zawiera 48 ścieżek audio oraz 64 ścieżki MIDI, notację, wbudowane efekty VST, dzięki czemu możesz
tworzyć kompletne produkcje, używając wyłącznie MX oraz AI. W komplecie znajduje się także Steinberg Prologue oraz emulator organów Yamaha YC-3B, a
więc kilka niesamowicie brzmiących VST na początek.Ponadto, są tu edytory zdalnych szablonów dla ustawienia kontroli nad VST. Firma Yamaha nawiązała
także współpracę z innymi firmami, aby zapewnić dostępność w pełni funkcjonalnych edytorów międzyplatformowych.

Kompletny zestaw złącz analogowych i cyfrowych
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Poza złaczem USB audio/MIDI, Yamaha MX49 posiada także złącze USB to Device, dzięki czemu możesz podłączyć
pendrive celem magazynowania danych z MX na zewnętrznej pamięci, czy nawet dla odtwarzania plików wave
bezpośrednio z pamięci USB. A jeżeli chcesz podłączyć do systemu tablet lub odtwarzacz MP3, podłącz go po prostu do
wejścia AUX, za pomocą kabla mini jack stereo.
Lekka konstrukcja oraz wysokiej jakości klawiatura Yamaha
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dobrze brzmiąca cena.
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Podczas gdy prawie wszystkie konkurencyjne kontrolery klawiaturowe wyposażane są w tanie klawiatury OEM,
Yamaha MX49 zawiera profesjonalnie wykonaną klawiaturę, którą jedynie Yamaha mogła stworzyć utrzymując tak
niską cenę. Ważący jedynie 3.8kg syntezator możesz z łatwością nieść w jednej ręce. Syntezatory MX mają także
kompaktowe rozmiary obudowy, dzięki czemu z łatwością mieszczą się w niewielkim domowym studio muzycznym.

