Informacje o produkcie

Yamaha MODX 8 - Super raty 0%
Cena :
8.000,00 zł
Producent : Yamaha

Oferta ratalna
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20 rat 0%

Do końca czerwca 2022 możesz kupić ten sprzęt
w specjalnej ofercie ratalnej - 20x 400 zł.
Zainteresowany? Napisz: raty@keystore.pl

(Credit Agricole)
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Początek jesieni to zdecydowanie okres, w którym to rynek muzyczny na nowo budzi się do życia. Nowa seria syntezatorów Yamaha MODX zastępuje
starsze, popularne, a co najważniejsze - zasłużone modele MOXF. Nową serię dobrze charakteryzują 3 cechy - zaawansowana technologia, zadowalająca
mobilność, świetna cena w stosunku do jakości oferowanego instrumentu.

MODX jak Montage
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Yamaha MODX korzysta z tych samych technologii, które wykorzystuje flagowiec Montage. Sprawdzone i uznane przez muzyków technologie AWM2
(Advanced Wave Memory 2) i FM-X (Frequency Modulation), które zawiera silnik brzmieniowy nowej serii, mają zapewnić niezwykle
satysfakcjonującą jakość projektowanego brzmienia.
Sfera wizualna i interfejs również korzystają ze sprawdzonych rozwiązań flagowca. MODX wyposażony został w "Super Knob", "Motion Seq" oraz "Envelope
follower", które pomagają zręcznie i niezwykle intuicyjnie zapanować nad instrumentem.
Dobre syntezatory kojarzą się z solidnym wykończeniem. Solidność ta charakteryzuje się nie tylko niezawodnym systemem, trwałością materiału, z którego
wykonany jest instrument, ale i dużą, czasem problematyczną wagą. Na szczęście, przy okazji nowej serii syntezatorów możemy zapomnieć o widmie
dyskopatii - MODX 6 (61 klawiszy) waży już niespełna 6.6 kg, co z pewnością oszczędzi problemów. ;)

Specyfikacja techniczna
Klawiatura:
- 88 dynamicznych klawiszy (Technologia Initial Touch)
- Możliwośc regulacji czułości
Rodzaj syntezy:
- Motion Control Synthesis Engine AMW2
- AWM2 (Advanced Wave Memory 2) - 8 elementów
- FM-X (Frequency Modulation) - 8 operatorów, 88 algorytmów
Polifonia
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- Maksymalnie 128 głosów polifonii dla AWM2 (stereo / mono waveforms)
- Maksymalnie 64 głosy polifonii dla FM-X

Pojemność Multitimbrali:
- 16 partów (części) wewnętrznych + 1 stereo audio
Brzmienia:
- Live (256 zestawów)
- Pamięć na brzmienia użytkownika: 2048
- Brzmienia Performance: 2000
- 18 typów filtrów
Próbki:
- Preset: 5,67 GB (konwersja 16 bit w formacie linearnym)
- Użytkownika: 1 GB
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Funkcje:
- Podział klawiatury: Layer (warstwowy), Split (podział)
- Technologia Motion Control Synthesis Engine: łączy dwa moduły brzmieniowe: AWM2 (Advanced Wave Memory 2) i FM (Frequency Modulation)
- Super Knob: pozwala sterować wieloma parametrami jednocześnie
Kontrolery
- Pokrętło Super Knob. Umożliwia kontrolę do 128 parametrów jednocześnie. Może sterować takimi funkcjami, jak np. głośność, panorama i efekt oraz
sprawuje kontrolę m.in. nad parametrami syntezy (filmty, LFO, itd.)
- 4 programowalne kontrolery obrotowe
- 4 programowalne kontrolery suwakowe
- 4 przyciski Scene
- Potencjometr czułości wejścia A/D
- Alfanumeryczny kontroler zmiany parametrów
- Numeryczne przyciski wyboru funkcji, brzmień, zarządzania, przyciski sekwencera
- Przycisk Rhythm Pattern
- Kółko Pitch Bend
- Kółko modulacji
- Suwakowy potencjometr głośności
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Arpeggiator:
- Pamięć fabryczna: 10.239
- Pamięć użytkownika: 256
- 8 symultanicznych partów
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Procesor efektów:
- Reverb (12), Variation (86), Insertion (A, B) x 85, Master Effect (23), A/D part insertion (80, zaprogramowane ustawienia parametrów każdego rodzaju
efektu są dostarczane jako szablony - templates), 5-zakresowy Master EQ, 1-szy part EQ (3 zakresy), 2-gi part EQ (2 zakresy)
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Sekwencer/rejestrator:
- 16 ścieżek
- 128 utworów
- Pojemność pamięci: 130.000 znaków, pełna edycja
- Rezolucja: 480 PPQ
- Tempo: 5-300 BPM
- Metody nagrywania: Real Time, Real Time Overdub, Real Time Punch In/Out (tylko dla Song)
- Format: Original format, SMF format 0, 1 (Format 1 tylko do odczytu)
- Pamięć Scene
- Tempo track, Scene track
Odtwarzacz Audio:
- Odtwarzanie plików .wav
Wyświetlacz:
- Dotykowy, 7 calowy w technologii TFT Color Wide VGA LCD
Nośniki pamięci:
- Pamięć wewnętrzna ROM Flash 1 GB
- Zewnętrzna pamięć USB (to device) pendrive
Inne funkcje:
- Soundmondo: możliwość wymiany brzmień pomiędzy użytkownikami
- Live Set
- Auto Beat Sync
- Motion Sequences
- Możliwośc importu brzmień z: Motif XS, Motif XF, MOXF, Montage
Dodatkowe informacje:

Informacje o produkcie
- Interfejs USB/Audio:
- USB Audio In: 2 kanały (44,1 kHz)
- USB Audio Out: 10 kanałów (44,1 kHz)
- Dual insert effects: 12 parts+A/D
- Dedykowany potencjometr głośności USB
- Pamięć typu Flash pozwala na automatyczne wczytanie wszystkich danych od razu po włączeniu instrumentu do prądu.
- Efekty w technologii VCM (Virtual Curcuit Modeling – Wirtualne modelowanie obwodów)
- Envelope Follower konwertuje sygnały audio do dowolnego parametru syntezatora
- Funkcja SSS (Seamless Sound Switching – bezstratne przełączanie dźwięku)
- Direct Control Assignment pozwala na przypisanie kontrolerów do przycisków na ekranie
Złącza MIDI:
- MIDI In, MIDI Out
- USB to Host 2.0

Złącza kontrolerów:
- Sustain: Jack
- Kontrolery nożne: 2x Jack (programowalne)
- Wejście zasilacza
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Wymiary i waga:
- 1,333 x 404 x 160 mm
- 13,8 kg
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Złącza audio:
- Wyjście liniowe: 2 x jack (L/Mono, R) niesymetryczne
- Wyjście słuchawkowe: jack stereo
- Wejście A/D: 2 x jack (L, R)
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