Informacje o produkcie

YAMAHA DGX 660 WH - Powrót do edukacji muzycznej
Cena :
3.669,00 zł

3.199,00 zł
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Producent : Yamaha

K

ey

St

Instrumenty Yamaha z serii DGX od wielu lat cieszą kolejnych użytkowników będąc idealnym kompromisem
pomiędzy pianinem cyfrowym a nowoczesnym keyboardem. Nowy DGX 660 jest udoskonalonym w 2016
modelem nadal oferującym pełnoważoną klawiaturę GHS, bogatą paletę różnorodnych brzmień oraz
akompaniamentów, ale także dającym możliwość podłączenia mikrofonu oraz cyfrowej rejestracji audio swoich
muzycznych dokonań.
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Podstawowe dane techniczne modelu DGX 660:
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88 pełnoważonych klawiszy z mechanizmem Graded Hammer Standard keystore.pl
brzmienie fortepianu w technologii Pure CF Sound keystore.pl
554 brzmienia instrumentów (w tym: 1 NaturalVoice, 10 Live!Voice, 11 Sweet!Voice, 7 Cool!Voice + 15
zestawów Drum/SFX + 388 XGlite) keystore.pl
205 wbudowanych akompaniamentów (2 wariacje, 1 wstęp, 1 zakończenie)keystore.pl
192 głosy polifoniikeystore.pl
rozbudowany procesor efektów: Reverb (41), Chorus (44), DSP (237), Master EQ (5)keystore.pl
pamięć registracyjna 4 banki x 8 komórek keystore.pl
6-ścieżkowy sekwencer keystore.pl
wejście mikrofonowe keystore.pl
złącze USB z funkcją nagrywania audio (format WAV stereo 16-bit/44kHz) jak również do zapisywania i
odtwarzania ustawień instrumentu keystore.pl
pokrętło Pitch keystore.pl
złącze słuchawkowe (jack stereo) keystore.pl
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złącze wejściowe Aux In (jack stereo)keystore.pl
złącze mikrofonowe (jack) keystore.pl
nagłośnienie dwudrożne o mocy 2 x 6 W (4 głośniki)
wyświetlacz monochromatyczny LCD o rozdzielczości 320x240 keystore.pl
wymiary: 1399 x 761 x 445 mm, waga: 28 kg
keystore.pl
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Poczytaj jak poradzić sobie z DGX 660 na keyboard4me.pl
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Kupując ten instrument, otrzymujesz darmowy, 3-miesięczny dostęp do wersji Premium
programu Flowkey!

St

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.

K

ey

_
Walentynki 2018

