Informacje o produkcie

Roland E-A7
Cena :
6.899,00 zł
Producent : Roland
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Niespodziewana premiera końca lata 2015 to nowy keyboard - Roland E-A7. Na pierwszy rzut oka
widać kontynuację pomysłu znanych już dwóch ekranów, jednakże cała konstrukcja jest bardziej zwarta
przez to że keyboard ma standardowe 5 oktaw czyli 61 klawiszy, a jeszcze przy tym obudowa zawiera
parę głośników. Liczne przyciski, pokrętła oraz programowalne suwaki znacznie podnoszą
funkcjonalność sprzętu, dając się optymalnie wykorzystać w zróżnicowanych warunkach tak domowych,
jak i scenicznych.

Przeczytaj test E-A7 na keyboard4me.pl
Podstawowe dane techniczne:
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Klawiatura: 61 klawiszy (z dynamiką)
Wyświetlacz: podwójny (2 X 160 x 160 punktów, z niebieskim podświetleniem)
Maksymalna Polifonia: 128 głosów
Moduł brzmieniowy kompatybilny z GM2/GS/XG Lite
Ilość brzmień: 1500 + 100 zestawów perkusyjnych/SFX
Transpozycja: od-6 do +5 półtonów (dla danych audio/MIDI)
Akompaniamenty: 600 w 9 kategoriach "Style" (4 x Intro, 4 x Main, 4 x Fill, Break, 4 x Ending)
Zmiany Tempa: 20 do 250 BPM dla SMF i rytmów oraz time stretch 75 do 125 % dla plików MP3 i WAV
Pamięć One Touch: 4 dobrane fabrycznie brzmienia dla każdego stylu ( także programowalne przez użytkownika)

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Rozpoznawane formaty odtwarzania: akompaniamenty (STL), SMF (Format 0/1), KAR, MP3, MP3 + CDG, WAV
Sampler o pojemności 128 MB, do 512 sampli w formacie 16-bit linear, 44.1 kHz, WAV
Pokładowe narzędzia edycyjne: Style Makeup Tools i Style Composer
Funkcja Track Mute Dla Style/SMF (wyłączanie pojedynczych kanałów midi)
Funkcja Center Cancel dla MP3/WAV
Automatyczne rozpoznawanie akordów z utworów SMF
Programowalne markery dla utworów SMF
Nagrywanie dźwięku w czasie rzeczywistym na pamięć USB. Format zapisu: WAV (44.1 kHz, 16-bit linear)
Pamięć User (Music Assistant + fabryczne ustawienia): 500 + nieograniczona liczba ustawień użytkownika (zależna
od ilości miejsca na pamięci USB)
3 dedykowane przyciski do definiowania skal i strojów
6 programowalnych sliderów pomiędzy ekranami
6 programowalnych przycisków typu Pad do wyzwalania pojedynczych brzmień bądź nagranych fraz
Funkcja szukania: szybkie lokalizowanie akompaniamentów i utworów na podłączonej pamięci USB
Wyświetlanie tekstów piosenek
Złącza :PHONES jack: Stereo 1/4" phone typ, AUDIO INPUT jack:jacks (L/MONO or MIC, R): 1/4-inch phone type,
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AUDIO OUTPUT Jack (L/Mono, R/Mono): 1/4" phone typ, USB COMPUTER port (Typ B, odbiór i wysyłanie danych
MIDI), USB MEMORY (Typ A, urządzenia magazynujące dane), złącza MIDI (IN, OUT): , Foot pedal jack: HOLD,
EXPRESSION, CONTROL (programowalne)
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Głośniki 2 x 10 cm, szacowana moc wyjściowa 2 x 12 W
Zasilanie :Zasilacz AC 1500 mA
Funkcja Auto Off
Akcesoria: instrukcja obsługi, zasilacz AC z kablem zasilającym, pulpit do nut
Rozmiar i Waga (nie wliczając zasilacza i pulpitu) 1,045 mm x 318 mm x 136 mm; 7.9 kg
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Kupując Roland E-A7 w KEY STORE, otrzymujesz kartę PRE-PAID o wartości 3000zł do wykorzystania na ww.midi24.pl!

