Informacje o produkcie

Gewa DP 300G - Super raty 0%
Cena :
4.999,00 zł

4.600,00 zł

Do końca czerwca 2022 możesz kupić ten sprzęt
w specjalnej ofercie ratalnej - 20x 230 zł.
Zainteresowany? Napisz: raty@keystore.pl
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Producent : Gewa
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Niemiecka firma GEWA zaproponowała nową gamę cyfrowych pianin. Propozycja bardzo mocno wyróżnia się na tle
oferowanych produktów przez konkurencję. Proszę zwrócić szczególną uwagę na dopracowany w każdym szczególe
finezyjny, wręcz perfekcyjny wygląd, precyzyjną i znakomita mechanikę klawiatury, oraz bardzo wysokiej jakości
brzmienia! To właśnie te cechy pozwalają klientowi na wybór, który może okazać się "strzałem w dziesiątkę".
Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas pianinami, a że posiadamy ich w ofercie aż osiemnaście
modeli w czterech grupach i różnych kolorach, to na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Dostępne modele: DP 300, DP 340, UP 360, UP 380, UP 380 WK z drewnianą klawiaturą
oraz najwyższy model UP 400G.

Dane techniczne;
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wyprodukowano w Niemczech
Tradycyjny projekt obudowy,
Pokrywa klawiatury,
Klawiatura Grand Touch, 88 ważonych klawiszy, z mechaniką młotkową,
3 pedały,
Generowanie dźwięku w oparciu o najnowszą technologię DSP i pamięć / QUANTUM,
Próbka fortepianu oparta na fortepianie Steinway D274 (ponad 1 GB pamięci),
Biblioteka 15 wysokiej jakości brzmień,
256 głosów polifonii,
nowatorskie NARZĘDZIE KALIBRACJI do precyzyjnego dostrajania zachowania klawiatury,
Efekty w 2 niezależnych blokach,
4 efekty pogłosu, 8 efektów modulacji,
Funkcja nagrywania,
Funkcja metronomu,
Możliwość podziału SPLIT i nakładania warstw LAYER,
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Wzmacniacz klasy D z odpowiednio dostrojonym systemem głośników,
Złącza: MIDI in/out, AUX in/out,
2 złącza słuchawkowe,
USB to host
Wymiary Szer x Gł x Wys: 1350 x 429 x 800 mm
Waga: 42,3 kg.

Dostępne kolory;
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czarny mat
palisander
biały mat
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Zobacz film;

