Informacje o produkcie

KORG EK-50 Super Pakiet
Cena :
1.999,00 zł
Producent : Korg

or
e.
pl

KORG EK-50 w najlepszej ofercie na rynku wyłącznie w KeyStore!
Kupując w KEY STORE, oprócz nowego, oryginalnie zapakowanego instrumentu otrzymujesz
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wiele dodatków zupełnie GRATIS!!!

750zł do
wykorzystania na
Midi24.pl
Znasz i korzystasz z Midi24.pl? Po
zakupie będziesz korzystał jeszcze
częściej! Wyłącznie przy zakupie
instrumentu w KeyStore otrzymujesz na
swoje konto w Midi24.pl aż 750 zł!!
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Możliwość
zostawienia
starego
instrumentu w
rozliczeniu

Instrukcja drukowana w języku
polskim.

Wartość: 750 zł.
Twoja cena: GRATIS!
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Masz możliwość wymiany swojego
starego instrumentu, na KORGa EK-50.
Zostaw stary instrument w rozliczeniu.
Wypełnij formularz.

Instrukcja w
języku polskim

50 zł do
wykorzystania na
Notesland.com

Gwarancja
odkupienia
sprzętu

Musisz nauczyć się nowego repertuaru?
Z oryginalnymi zapisami nutowymi z
Notesland.com stanie się to o wiele
szybsze i łatwiejsze!

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

Wartość: 50 zł
Twoja cena: GRATIS!
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3-letnia
gwarancja
3-letni serwis gwarancyjny we wsparciu o
SERVICE STORE.
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KORG EK-50, to jedna z wrześniowych nowości Korga w 2018 roku. Jeśli chodzi o firmę Korg, to właśnie ten instrument wypełnia wreszcie pustkę w nowej
kategorii Entertrainer Keyboard, czyli instrumentu wszechstronnie użytecznego każdemu występującemu muzykowi niezależnie od grupy wiekowej i
poziomu zaawansowania grającego, zachowując przy tym niską cenę. Jeżeli dodamy do tego bardzo szeroką funkcjonalność i fakt, że Korg EK-50 posiada
czytelny wyświetlacz LED, dobrej jakości nagłośnienie, bardzo dobrej jakości próbki PCM, polifonię 64 głosy, ponad 700 brzmień, 280 stylów
akompaniamentu, odtwarzacz MP3/WAV i funkcje znane z wyższej klasy keyboardów serii PA, jak np. ustawienia STS, czy SET LIST'y, to jawi nam się
nowy lider w klasie keyboardów amatorskich, a biorąc pod uwagę cenę w stosunku do jakości, do której przyzwyczaił na Korg - zdecydowanie nie ma
sobie równych!
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Opis wraz ze specyfikacją techniczną Korga EK-50:
WIDOK ZEWNĘTRZNY:

K

- Klawiatura 61 klawiszy z reakcją na siłę nacisku (Velocity) oraz funkcją zmiany czułości dynamiki (soft, medium, hard, fixed)
- Duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD, działający w 4 kierunkach Joystick, kółko DIAL,
- Wydajne nagłośnienie 2x10 W (otwory Bass Reflex w panelu czołowym instrumentu!!),
- Przejrzysty i intuicyjny panel czołowy keyboardu oraz nowoczesna szata graficzna podkreślająca przynależność do zupełnie nowej grupy aranżerów Korga Entertrainer Keyboard.

BRZMIENIE:
- Moduł brzmieniowy instrumentu, na który składają się stereo próbki PCM,
- Polifonia 64 głosy,
- Ponad 700 brzmień w tym zestaw odpowiedzialny za pełną kompatybilność GM,
- aż 41 zestawów perkusyjnych, a w nich takie perełki, jak np EDM 1, 2, 3 rodem z wyższej klasy instrumentów!!
- Keyboard Sety, czyli znane z wyższych modeli STS'y w ilości ponad 170 sztuk!!
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STYLE AKOMPANIAMENTU:
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- ponad 280 fabrycznych stylów akompaniamentu, a w nich 2 x INTRO, 4 x VARIATION, 2
x FILL, 1 x Count In/Break, 2 x ENDING i wszelkie potrzebne funkcje, typu synchro start/stop,
tap tempo itp.
- możliwość dodania 96 stylów po przez USB,
- do każdego stylu przyporządkowane są brzmienia STS (Keyboard Sets) z biblioteki ponad
170 Keyboard Setów.
- jest jeszcze zestaw 64 stylów muzycznych, które same dobiorą odpowiedni gatunek stylu,
tempo, a nawet brzmienie na podstawie tego, co aktualnie gra muzyk. Jest to bardzo
przydatna funkcja, która umożliwia zupełnie nowe możliwości kreowania utworów muzycznych
(całych aranżacji), przez co powstają całkowicie nowe, oryginalne pomysły.

INNE FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI INSTRUMENTU:
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- Wbudowane nagłośnienie 2 x 10 W, które pozwala nie tylko odtwarzać brzmienie samego instrumentu, ale również dźwięk z podłączonego
urządzenia do wejścia liniowego!!
- możliwość nagrywania w czasie rzeczywistym wszelkich swoich dokonań na 12 ścieżkowym sequencerze (w trybie Style Mode), który pozwala na
zapis aż 999 piosenek, albo 100 tyś komunikatów. Rejestrujemy 8 ścieżek akompaniamentu i 4 ścieżki keyboardu. Oczywiście nasze pomysły od razu
możemy przekonwertować do postaci pliku MIDI SMF 0.
- odtwarzanie plików MIDI (SMF 0 i 1), ale również MP3 i WAV!!
- mamy też do dyspozycji 2 szyny efektowe osobno dla ścieżek akompaniamentu i dla ścieżek keyboardu. Razem są 34 typy efektów i aż 148 wariacji.
- jest też biblioteka SET LIST z 10 bankami x 4 wpisy, a także możliwość zastosowania aż 11 różnych typów skal.
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- mamy również funkcje takie, jak np. Split, Grand Piano, Part Mute, Speaker EQ, Ensemble, Metronome, Transpose, Octave.

ZŁĄCZA, WYMIARY, WAGA
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- OUTPUT L/Mono/R (2 x duży jack mono), AUDIO IN (stereo mini jack) FOOT Controller
(duży jack mono), Headphones (stereo mini jack), USB A Port, USB B Port, MIDI przez
złącze USB,
- możliwość zasilania instrumentu za pomocą ośmiu baterii AA, a pozwala to na używanie
keyboardu nawet przez pełnych 7 godzin!,
- Wymiary (W x D x H): 994 mm × 392 mm × 132 mm,
- Waga: 7,5 kg.
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