Informacje o produkcie

Yamaha PSR E363
Cena :
970,00 zł

880,00 zł
Producent : Yamaha
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Keyboard Yamaha PSR E363 to nowość roku 2017 zaprezentowana na targach Musikmesse we
Frankfurcie. Instrument ten jest najbardziej budżetową propozycją keyboardu firmy Yamaha z
dynamiczną klawiaturą. Mimo stosunkowo niskiej ceny posiada ponad 570 brzmień oraz ponad
150 akompaniamentów, a także 150 przebiegów arpeggio. Poznawanie tajników muzyki na nim to
czysta przyjemność! Nowością w porównaniu z poprzednikiem jest czarny kolor obudowy
instrumentu.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

or
e.
pl

Kupując ten instrument, otrzymujesz darmowy, 3-miesięczny dostęp do wersji Premium
programu Flowkey!
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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.
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Szeroki zasób brzmień i efektów
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Yamaha PSR E363 jest wyposażona w 574 brzmienia instrumentalne takich jak brzmienia pianin, gitar, organ
czy saksofonów a na syntezatorach skończywszy. Podstawowa próbka fortepianu jest zrealizowana w
technologii samplingu stereofonicznego. Sferę brzmień dopełnia zupełnie nowy procesor efektów dodający
brzmieniom dodatkowy pogłos lub chorus aby jeszcze bardziej urealnić brzmienie, oraz zwiększona polifonia do
48 głosów*
* Model PSR E353 posiada 32 głosową polifonię

Wybieraj najlepsze akompaniamenty
165 stylów akompaniamentu automatycznego zapewniają podkład muzyczny w czasie rzeczywistym na podstawie
akordów, które grasz.

Funkcja Arpeggio - Graj jak profesjonalista !!

Wybieraj z pośród 150 przebiegów Arpeggio, a po naciśnięciu jednego klawisza będziesz grać bogate,
muzyczne frazy. Będziesz jak profesjonalny muzyk!
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Graj razem ze swoimi ulubionymi piosenkami!!
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Yamaha PSR E363 posiada wejście AUX IN - wystarczy podłączyć swój ulubiony odtwarzacz mp3 i już można grać ze
swoimi piosenkami wykorzystując głośniki wbudowane w instrument !!

Łącz się z urządzeniami przenośnymi lub komputerami jeszcze bardziej przyjemnie
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Złącze USB TO HOST umożliwia podłączenie komputera lub przenośnego urządzenia i nagrywanie wysokiej jakości
dźwięku bez potrzeby dodatkowego interfejsu. Różnorodne kreatywne i edukacyjne aplikacje na iOS dostępne są w
App Store *
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* W celu połączenia urządzenia z iOS, patrz "Podręcznik połączeń iPhone / iPad"
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