Informacje o produkcie

Yamaha MX 88
Cena :
4.646,00 zł
Producent : Yamaha

Flagowy model syntezatora serii Yamaha MX udostępnia legendarne brzmienia
wykonawcom muzyki live oraz domowym studiom muzycznym
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Firma Yamaha przedstawia nowy instrument dla studiów projektowych i domowych: syntezator MX88. 88-klawiszowy instrument dysponuje wyjątkowo
autentycznymi brzmieniami fortepianowymi, a ponad 1.000 innych, pochodzących z legendarnej serii Yamaha MOTIF, oferuje mnóstwo dodatkowych opcji.
Brzmienia i programy Performance można przenosić do komputera bezpośrednio poprzez USB, dzięki zintegrowanemu interfejsowi Audio/MIDI. MX88
doskonale funkcjonuje również jako kontroler zdalnego sterowania oprogramowaniem DAW, takim jak dołączony Cubase AI, zapewniając obsługę wielu
elementów aplikacji. Pomimo szerokiej funkcjonalności syntezator MX88, to konstrukcja lekka i przenośna, która doskonale nadaje się do użytku na scenie.
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Brzmienie fortepianu i znakomita klawiatura dla perfekcyjnej gry
Jako najwyższy model serii MX, MX88 łączy w sobie brzmienie „Full Concert Grand Piano” z serii Motif z klawiaturą Graded Hammer Standard, by zapewnić
użytkownikowi poczucie gry na prawdziwym, akustycznym instrumencie. Klawisze w niższych rejestrach są mocniej ważone niż w wyższych, dzięki czemu
instrument reaguje na grę w wyjątkowo „akustyczny” sposób. Proces powstawania brzmienia fortepianu, to wyjątkowe połączenie mechaniki klawiatury z
precyzyjnie odwzorowanym dźwiękiem basów, klarownych tonów średnich i naturalnych wysokich. Firma, korzystając z ponad 100 lat doświadczenia w
zakresie budowy fortepianów, tworzy wyjątkowy profil dynamiki klawiatury, która w rękach każdego muzyka stanowi potężne narzędzie muzycznej ekspresji.
128-głosowa polifonia sprawia, że każdy wydobyty dźwięk będzie mógł oddać swój potencjał zarówno na scenie, jak i w studio.
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Centralny element studia domowego lub projektowego
MX88 przenosi muzykę bezpośrednio do komputera. Wbudowany interfejs audio transmituje kanał stereo przez USB do komputera lub urządzenia z iOS.
Interfejs MIDI pozwala także na zastosowanie MX88 jako głównej klawiatury sterującej dla innych syntezatorów, samplerów czy modułów brzmieniowych, a
także na sterowanie wewnętrznym modułem MX88 przy użyciu zewnętrznych urządzeń MIDI. Nowy, flagowy instrument MX może nawet kontrolować
parametry oprogramowania nagrywającego za pomocą różnych pokręteł. Dzięki tym wygodnym rozwiązaniom, MX88 integruje się bez problemu w
nowoczesnych środowiskach produkcyjnych, zachowując jednocześnie swoje cechy jako wyrazisty instrument o wyjątkowym brzmieniu.
Jeszcze więcej brzmień przy użyciu aplikacji FM Essential
Podobnie jak mniejsze instrumenty rodziny MX (MX49/MX61), MX88 może komunikować się bezpośrednio ze smartfonami i tabletami Apple, aby jeszcze
bardziej zwiększyć swoje możliwości. Podłączenie MX88 do aplikacji FM Essential iOS App dodaje silnik syntezy FM z 256 programami przywołującymi
legendarne brzmienia lat osiemdziesiątych lub napędzającymi współczesne produkcje EDM. Co więcej, zastosowanie technologii VCM (Wirtualne
Modelowanie Obwodów), gwarantuje brzmienie efektów typu vintage i wysokiej klasy urządzeń studyjnych. VCM naśladuje charakterystykę oryginalnych
części składowych, aby uzyskać dźwięki niezwykle zbliżone do obwodów analogowych.
Studio nagrań w komplecie
Program Steinberg Cubase AI, który dostępny jest w komplecie z MX88, to kompleksowe narzędzie do produkcji muzyki. Cubase AI obsługuje do 32 ścieżek
audio w rozdzielczości 24-bit/192 kHz oraz 48 ścieżek MIDI wraz z zaawansowanymi funkcjami edycyjnymi. Kombinacja MX88 i Cubase AI stanowi
wszechstronny pakiet do produkcji muzyki w zaciszu domowym.
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