Informacje o produkcie

Yamaha Genos + Pakiet Super Dodatków
Cena :
22.499,00 zł
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Producent : Yamaha

Na początku zwróć uwagę na

jedyną taką ofertę na świecie.

Dajemy Ci kilka dodatkowych powodów, abyś zaprzestał szukać dalej.

ponad 6.250zł zupełnie GRATIS!. TU NIE MA HACZYKA.
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Kupując w KEY STORE, otrzymujesz dodatki warte
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Możliwość
zostawienia
starego
instrumentu w
rozliczeniu

2000zł do
wykorzystania na
Midi24.pl

Masz możliwość wymiany swojego
starego instrumentu, na Yamaha Genos.
Zostaw stary instrument w rozliczeniu.
Wypełnij formularz.

Wartość: 2.000 zł.
Twoja cena: GRATIS!

Znasz i korzystasz z Midi24.pl? Po
zakupie będziesz jeszcze częściej! 2000
zł trafi na Twoje konto Midi24.pl

Tańsze pliki
dedykowane i
Expansion Packi!
Przez 24 miesiące plikidedykowane i
Expansion Packi będą tańsze!
Odsłuchaj:
- Pliki dedykowane Yamaha Genos
- Expansion Packi
Wartość: boimy się liczyć...
Twoja cena: GRATIS!

2 tematyczne packi stylów
akompaniaentu z Midi24.pl Latino Dance
i Carnival Pack 3? Oczywiście, że się
przydadzą.
Odsłuchaj:
- Expansion Packi

Musisz nauczyć się nowego repertuaru?
Z oryginalnymi zapisami nutowymi z
Notesland.com stanie się to o wiele
szybsze i łatwiejsze!
Wartość: 50 zł
Twoja cena: GRATIS!

Instrukcja w
języku polskim
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Wartość: 1.200 zł
Twoja cena: GRATIS!

3-letnia
gwarancja

50 zł do
wykorzystania na
Notesland.com

Jest to standard dodawany przez
dystrybutora.
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W standardzie, otrzymujesz 2 lata.
KEY STORE, jako certyfikowany seriwsant
(SERVICE STORE) Yamaha, daje
dodatkowy rok!

Gwarancja
odkupienia
sprzętu
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Expansion Packi
z Midi24.pl

Wyszedł nowy model Twojego
ulubionego instrumentu? Nie ma
problemu! Gwarantujemy, że odkupimy
od Ciebie poprzedni model i wymienimy z
niższą dopłatą na nowy!

Informacje o produkcie

Przejmij kontrolę nad swoją muzyką
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Yamaha przedstawiła nową erę Digital Workstation. Genos na nowo definiuje brzmienie, design oraz komfort obsługi stacji roboczych Workstation Keyboard.
Instrument został stworzony do pracy w różnych warunkach - w studio nagraniowym, na scenie, a także w domu. Genos zainspiruje nowe pokolenie
muzyków, dając im jeszcze większe możliwości.

Profesjonalizm stał się łatwy

Genos to profesjonalny i jednocześnie łatwy sposób tworzenia i produkcji muzyki. Błyskawiczny dostęp do szerokiej palety brzmień pozwala wyzwalać pełnię
kreatywności i inspiruje do realizacji własnych pomysłów muzycznych. Genos to nie tylko znakomity instrument. To również zaawansowane środowisko
produkcyjne – przeznaczone do pracy zarówno w domu, na scenie, jak i w studio nagraniowym.

St

Łatwy w obsłudze i intuicyjny panel kontrolny

Genos został zaprojektowany z myślą o muzykach. Posiada duży, kolorowy ekran dotykowy. Ergonomiczne rozmieszczenie przycisków daje jeszcze
łatwiejszy dostęp do jego funkcji oraz bardziej intuicyjną kontrolę. Twórz własne brzmienia, dzięki panelowi Live Control: Genos posiada 9 tłumików, 6
pokręteł i 7 programowalnych przycisków!
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Szybki sposób na wyzwolenie swojej kreatywności

Genos został opracowany w taki sposób, aby wyzwolić pełnię Twojej kreatywności. Korzystaj z brzmień i funkcji instrumentu szybko i intuicyjnie.
Najważniejsze informacje są pokazane na ekranie głównym. Natomiast drugi ekran jest dedykowany funkcjom Live Control.

Nieograniczona przestrzeń dla Twojej kreatywności
Genos posiada prawie 60GB pamięci masowej. Dzięki temu jest doskonałym narzędziem do szybkiego zapisywania nowych pomysłów. 2GB wbudowanej
pamięci rozszerzeń daje możliwość poszerzenia całego systemu o dodatkową przestrzeń. 3 gniazda USB-to-device pozwolą zapisać Twoje pomysły na
urządzeniu pamięci zewnętrznej.

Profesjonalne, niezwykle realistyczne brzmienie
1700 ekskluzywnych brzmień Yamaha, nowa technologia Revo! Drum oraz 550 stylów akompaniamentów jest wspieranych przez ogromną bibliotekę
arpeggio, Multi Padów oraz zaawansowany processor DSP. Genos to gwarancja profesjonalizmu na najwyższym poziomie.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Zaawansowane funkcje dają jeszcze większe możliwości
Genos oferuje wiele nowych funkcji. Panel Live Control pozwala jeszcze dokładniej sterować brzmieniem oraz jego parametrami w czasie rzeczywistym.
Nowa funkcja Playlist służy do zarządzania plikami muzycznymi oraz ich przywoływania w sposób błyskawiczny. Jest to szczególnie przydatne podczas
wykonań na żywo. Całość uzupełnia specjalny crossfader oraz wyświetlanie tekstów MP3.

Profesjonalne złącza
Wysokiej jakości złącza wyjściowe są bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na brzmienie instrumentu. Ulepszone przetworniki D/A są połączone z
nowym cyfrowym złączem wyjściowym do pracy w warunkach studyjnych. Dodatkowo, instrument posiada zasilanie phantom do obsługi mikrofonów
pojemnościowych.

Gwarancja kompatybilności i możliwości rozszerzeń
Genos ułatwia przejście z poprzedniej generacji instrumentów Yamaha, dzięki imponującej kompatybilności i możliwości rozszerzeń. Zintegrowana łączność
WiFi oraz aplikacja Songbook+ gwarantują dwa sposoby komunikacji. Ponadto, już wkrótce zaprezentujemy nową wersję YEM, wspierającą zaawansowane
tryby edycji WAV.
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Chcesz udostępnić swój ekran z Yamaha GENOS na oddzielny monitor?

Za pomocą USB Display Adapter Advance TRIO udostępnisz ekran swojego GENOSa na zewnętrzny monitor. Zobacz produkt.

Specyfikacje techniczne:
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Interfejs kontrolny
- Ilość klawiszy: 76
- Klawiatura typu organowego (FSX), z funkcją Initial Touch/Aftertouch
- Możliwość wyboru poziomu dynamiki: Normal, Easy1, Easy2, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2
- Podział klawiatury na 4 części: Left, Right1, Right2, Right3
- Joystick dla kontroli funkcji pitch bend i modulation z możliwością zatrzymania aktualnej modulacji (przycisk Modulation Hold). Porusza się w czterech
kierunkach.
- 6 programowalnych potencjometrów obrotowych do kontroli brzmienia na żywo
- 9 programowalnych potencjometrów suwakowych do kontroli brzmienia na żywo, funkcja Cross-fader www.keystore.pl
- 3 przyciski zmiany artykulacji (Art. 1, Art. 2, Art. 3)
- "Rotary SP/Assignable" - przycisk umożliwiający zmianę szybkości w symulacji obrotu głośnika Leslie.
Wyświetlacze
- wyświetlacz główny: 9-cali, dotykowy www.keystore.pl
- wyświetlacz OLED, wskazujący aktualne wartości potencjometrów
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Brzmienia
- Moduł brzmieniowy oparty o technologię AWM Stereo Sampling oraz AEM Technology (znana wcześniej z modelu Montage)
- Polifonia: max. 256 (128 dla Preset Voice +128 dla Expansion Voice)
- Ilość brzmień fabrycznych: 1652 +58 zestawów perkusyjnych (Drum/SFX Kits) - 10 Revo! Drums/SFX, 76 Ensemble, 390 super Articulation!, 75 super
Articulation2!, 82 MegaVoice, 40 Sweet, 81 Cool!, 160 Live!, 24 Organ Flutes! www.keystore.pl
- Kompatybilność z formatami GM, GM2 oraz XG i GS w przypadku odtwarzania utworów.
Efekty
- Reverb (59 presetów +3 użytkownika), Chorus (107 presetów +3 użytkownika), DSP (358 efektów z VCM + 3 użytkownika), Efekty Insertowe (1-28 partów:
358 efektów z VCM + 10 użytkownika)
Procesor dynamiki
- Master Compressor (5 presetów +5 użytkownika), Master Equalizer (5 presetów +2 użytkownika), Part EQ (28 partów)
Harmonizer wokalny/Vocoder
- 54 presety harmonizera, 20 presetów vocodera + 60 presetów użytkownika dla obu efektów.
Efekty na wejściu mikrofonowym
- Bramka szumów, compressor, trzyzakresowy equalizer, 23 efekty wokalne.
Style
- 550 stylów akompaniamentów (491 Pro, 39 Session, 10 Free Play, 10 DJ)
- dostępne funkcje: Single Finger, Fingered, Fingered on Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard
- Kontrola stylu: 3x Intro, 4x Main Variation, 4x Fill, Break, 3x Ending www.keystore.pl
- OTS - 4 ustawienia na każdy styl
- Kompatybilność z formatami SFF, SFF GE
Rozszerzenia
- Rozszerzenia brzmień do pojemności 1.8 GB
- Rozszerzenia stylów do pojemności pamięci wewnętrznej

Informacje o produkcie
Utwory Midi
- Ilość ścieżek: 16
- pojemnośc jednego pliku: ~300 KB www.keystore.pl
- dodatkowe funkcje: szybkie nagrywanie (Quick Recording), wielościeżkowe nagrywanie (Multi Track Recording), nagrywanie krokowe (Step Recording)
- Odtwarzanie: SMF (Format 0, Format 1), XF
- Nagrywanie: SMF (Format 0)
Utwory Audio
- Pojemność nagrywania: ~800 MB (80 minut) na utwór
- Formaty odtwarzania: WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo), MP3 (44.1 kHz, 64/96/128/256/320 kbps, stereo)
- Formaty nagrywania: WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo)
- Time Stretch www.keystore.pl
- Pitch Shift
- Vocal Cancel
Multi pady
- 448 banków z 4 padami
- Funkcja Audio Link

Pamięć i dysk
- Pamięć wewnętrzna: około 58 GB
- Dysk zewnętrzny: Pamięć USB
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Dodatkowe funkcje
- Brzmienia: Harmony, Arpeggio, Panel Sustain, Mono/Poly
- Style: tworzenie stylów (Style Creator), informacje OTS
- Utwory: funkcja wyświetlania nut i tekstu
- Multi pady: kreator multi padów www.keystore.pl
- Pamięć registracyjna: 10 komórek z funkcją Registration Sequence oraz Freeze
- Playlista: możliwość utworzenia 2500 tytułów na jeden plik playlisty

K

Wymiana-czerwiec

ey

Rozmiary i waga
- szerokość 1,234 mm (48-9/16")
- wysokość 138 mm (5-7/16")
- głębokość 456 mm (17-15/16")
- waga 13.0 kg
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Złącza
- Słuchawkowe
- Mikrofonowe (Combo Jack) z zasilaniem Phantom (+48V)
- MIDI A (In/Out), MIDI B (In/Out)
- AUX IN L/L+R, R www.keystore.pl
- Wyjście liniowe: główne (L/L+R, R), SUB (1, 2), SUB (3, 4 / AUX OUT)
- Wyjście cyfrowe audio: Koaksialne (coaxial)
- Pedały: Sustain, Artykulacyjny, Głośności
- 3x wejścia USB to Device
- 1x USB to Host
- Wi-Fi
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