Informacje o produkcie

Yamaha Arius YDP-164 R - Palisander
Cena :
Chwilowy brak ceny
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Producent : Yamaha

Yamaha Arius YDP-164 to cyfrowe pianino stacjonarne, zaprezentowane w styczniu 2019 roku na NAMM SHOW w Kalifornii. Do sprzedaży detalicznej trafi
w kwietniu 2019r.
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Klawiatura Graded Hammer 3 (GH3) z klawiszami pokrytymi syntetyczną kością słoniową oraz hebanem
Barwa fortepianu Yamaha CFX Grand
10 brzmień
192 głosy polifonii (maksymalnie)
Dwuścieżkowy rejestrator (jeden utwór)
Damper Resonance oraz String Resonance
Funkcja Smooth Release oraz próbki Key-off
Intelligent Acoustic Control oraz Acoustic Optimizer
Technologia Stereophonic Optimizer
Zintegrowana biblioteka z 10 utworami demonstracyjnymi oraz 50 utworami na fortepian, w tym zapisy nutowe
Port USB-to-Host
Wzmocnienie sygnału: 2 x 20W
Kompatybilny z darmową aplikacją Smart Pianist na iPhony/iPady* (*wymagany jest dodatkowy przewód/ adapter)
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Klasyczny i elegancki –

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

zaufany partner muzyczny oraz
eleganckie uzupełnienie każdego
wnętrza
Zanurz się w świecie przepięknych dźwięków – zarówno podczas zabawy, jak i nauki. Nowe cyfrowe pianino ARIUS jest precyzyjnie
wykonanym instrumentem, który powstał dzięki ponad stuletniej wiedzy i doświadczeniu firmy Yamaha w dziedzinie zaawansowanych
procesów produkcyjnych i technologicznych. ARIUS YDP-164 jest doskonałym i zaufanym partnerem muzycznym. Jest to idealne pianino
dla uczniów szkół muzycznych oraz pasjonatów muzyki, którzy chcą uatrakcyjnić wygląd swojego domu.
YDP-164 gwarantuje autentyczne wrażenia fortepianowe, dzięki klawiaturze Graded Hammer 3 (GH3) oraz zintegrowanej barwie fortepianu
koncertowego Yamaha CFX.

Specyfikacja techniczna
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Klawiatura Graded Hammer 3 (GH3) z klawiszami pokrytymi syntetyczną kością słoniową oraz hebanem
10 brzmień
192 głosy polifonii (maksymalnie)
Barwa kultowego fortepianu Yamaha CFX
Efekty Reverb (pogłos), Damper Resonance (rezonans tłumienia), String Resonance (rezonans strun)
Technologia Stereophonic Optimizer
10 utworów demo z zawartymi brziemianim oraz 50 utworów demo - klasycznych (piano)
Możliwość nagrywania utworów na 2 ścieżkach
Funkcja Duo Mode, Intelligent Acoustic Control i Voice Guide
3 pedały dolne
Możliwość podłączenia kabla USB-TO-HOST
2 gniazda słuchawkowe
Głośniki 2x 20W
Funkcja Acoustic Optimizer
Funkcja autowyłączania
Wymiary szerokość: 1,357mm; wysokość: 849mm (z nakładką na nuty - 1,003mm); głębokość: 422mm
Waga 42 kg
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Korzystaj z dedykowanej aplikacji Smart Pianist na iPhony/iPady. Smart Pianist pozwala zmienić urządzenie mobilne w inteligentny i intuicyjny interfejs
graficzny, który służy do wybierania brzmień czy prostszej konfiguracji funkcji instrumentu. YDP-164 został zaprojektowany w taki sposób, aby perfekcyjnie
wkomponować się w każde wnętrze. Instrument cechuje tradycyjny wygląd pianina akustycznego oraz funkcjonalność najnowszych technologii i możliwości
cyfrowych. Wybierz jeden z dostępnych kolorów wykończenia, aby idealnie dopasować instrument do swojej przestrzeni życiowej.

K

ey

Opcjonalne akcesoria (możliwe do zakupienia oddzielnie): słuchawki: HPH-150/HPH-100/HPH-50, UD-BT01

