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Alesis Vortex Wireless 2
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Producent : Alesis

Udoskonalono bezprzewodową wolność

Wejdź na scenę i poczuj nieograniczoną kablami wydajność w nowej generacji keytara Alesis Voretx Wireless 2. Ulepszona ergonomia dla lepszej
grywalności, bardziej trwała obudowa i zaktualizowany układ sterowania to tylko kilka cech nowego modelu. Zaktualizowany Vortex Wireless 2 oferuje
wszechstronną funkcjonalność kontrolera MIDI połączoną ze stylowym designem z głęboko czarnym wykończeniem. Ten dynamiczny kontroler MIDI keytar
łączy się bezprzewodowo z komputerem i łatwo integruje się z popularnymi wirtualnymi instrumentami, wtyczkami i DAWami. W celu zapewnienia
maksymalnej mobilności w studio i na scenie, klucz sprzętowy USB zgodny z PC i Mac wykorzystuje pojedynczy port USB do ustanowienia niezawodnego,
bezprzewodowego połączenia. Twórz dynamiczne, ekspresyjne występy, które widzowie będą widzieć i słyszeć.

Sterowanie na pokładzie i łączność
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Steruj scenami za pomocą 37 czułych na nacisk klawiszy z aftertouch, 8 podświetlanymi, dynamicznymi padami RGB i rzędem 8 podświetlonych suwaków
rozmieszczonych w przystępnej, praktycznej konstrukcji. Kontrolery na gryfie zapewniają dodatkowe opcje: możesz zmieniać dźwięki za pomocą
przypisanego do MIDI paska dotykowego i akcelerometru zgodnego z MIDI, rozszerzać pomysły melodyczne za pomocą przycisków oktawowych i
aktywować sustin, podczas gdy prawa ręka pozostaje wolna. Vortex Wireless oferuje wiele opcji łączności i jest wyposażony w gniazda USB-MIDI i tradycyjne
gniazda MIDI Out.

Wirtualne instrumenty, DAW i wstępnie ustawiony edytor w zestawie
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Vortex Wireless 2 zawiera pakiet premium wirtualnych wtyczek i instrumentów, w tym Hybrid 3, Loom 2, Vacuum Pro i Xpand! 2 z AIR Music Tech oraz
TimewARP 2600 by Way Out Ware. Do wykonania, produkcji, nagrania dołączamy Ableton Live Lite. Na koniec dołączony jest czytelny, zwięzły i łatwy w
użyciu edytor ustawień "wskaż i kliknij", dzięki czemu możesz szybko skonfigurować dowolny parametr dowolnego ustawienia wstępnego w Alesis Vortex
Wireless 2. Możesz także użyć oprogramowania edytora, aby zapisać i wczytać wszystkie Twoje ustawienia Vortex na dysku twardym dla łatwego tworzenia
kopii zapasowych.
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