Informacje o produkcie

Yamaha PSR-SX900
Cena :
9.999,00 zł

9.499,00 zł
Producent : Yamaha
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Stacje robocze i aranżery marki Yamaha to zdecydowanie najpopularniejsze w Polsce (o ile nie na świecie) instrumenty tej klasy. Grają na nich zarówno
profesjonaliści – wykorzystując każdy atut instrumentu, jak również amatorzy, którzy poszerzają z nimi swoje muzyczne horyzonty.
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Zobacz filmy producenta.

Kupując ten instrument w sklepie muzycznym KEY STORE, otrzymasz
dodatkowo GRATIS:
• 2500 zł do wykorzystania na Midi24.pl
• 2x SPECIAL PACKi - Sadowsky Band vol.1 (HIT SPRZEDAŻY) oraz Sadowsky
Band vol.2. W paczkach znajdziesz łącznie 10 plików dedykowanych znanych
imprezowych utworów w autorskich aranżacjach.
Sadowsky Band vol.1, zawiera:
1. Aleksandra (Andre)
2. Dzięki za miłość Twą (Sadowsky)
3. Gdy Zapłaczesz (Stachursky)
4. Kolorowe Jarmarki (Maryla Rodowicz)
5. Może to o nas (De Mono)
Lista 5-ciu utworów Sadowsky Band vol.2 zostanie ogłoszona wkrótce.

Yamaha PSR-SX 900 to jeden z następców popularnej serii PSR-S. Seria tych profesjonalnych aranżerów została zmodyfikowana i ulepszona m.in. pod
wpływem osiągnięć inżynieryjnych flagowca – Yamaha GENOS. Yamaha PSR-SX 900 ma przede wszystkim przynieść nową jakość brzmienia oraz
ulepszoną funkcjonalność. Projektanci zwrócili dużą uwagę na łatwość obsługi i jej intuicyjność. Z nowych funkcji, Yamaha PSR-SX 900 oferuje między
innymi:
●
●
●
●
●

●

Dotykowy ekran - 7″,
Joystick – już nie kółka modulacji,
Klawiatura z nowym systemem reakcji „FSB” jeszcze lepiej oddaje charakter instrumentu klawiszowego – klawiatura jest nieco cięższa i precyzyjniejsza,
Możliwość przypisania funkcji do przycisków (A-F), pokręteł (2 knoby), specjalnego miejsca w menu (6 miejsc),
Funkcja Chord Looper, pozwalająca na nagranie akordów, zapisanie ich i kolejno odtworzenie. Uwolni to lewą rękę, którą możemy spożytkować na inne
potrzeby. Funkcja ta jest odpowiednikiem funkcji Chord Sequencer znanej z instrumentów marki KORG,
Możliwość utworzenia tzw. playlist – z playlisty szybko wczytasz pamięci registracyjne,
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●

Wyjścia audio zostały poprawione tak, aby oddawać najlepszą możliwą jakość dźwięku. Nowy konwerter sygnału cyfrowego (DAC – Digital Audio Converter)
pozwala usłyszeć jeszcze szersze spektrum częstotliwości z dużo wyższą dynamiką,
Od teraz możesz rozbudować brzmienia i style dzięki Menadżerowi rozszerzeń Yamaha. Z programu skorzystasz na komputerze. Możesz obsługiwać
audio w formatach WAV, AIFF oraz SoundFont i REX. Daje Ci to możliwość tworzenia nowych dźwięków i stylów, które ogranicza tylko i wyłącznie
wyobraźnia.
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Yamaha PSR-SX 900 wyniesie Cie na wyższy poziom

Muzyka oferuje nieograniczone możliwości, a PSR-SX 900 jest instrumentem, który wyniesie Cie na wyżyny kreatywności. Interfejs użytkownika
został całkowicie przebudowany. Nadano możliwość przypisania nowych funkcji do przycisków / knobów / pól w menu. Przy odrobinie pracy i skrupulatności,
możesz precyzyjnie przystosować instrument pod swoje potrzeby, co znacznie ułatwi Ci pracę.

Od inspiracji po gotowy utwór

Inspiracja często pojawia się nagle. Nie daj jej uciec. Siądź do instrumentu i zacznij tworzyć muzykę. Yamaha PSR-SX 900, jak na modele tej kategorii
przystało, pozwala pracować na rytmicznych stylach akompaniamentu (gotowych patternach, np. sekcji perkusyjnej) wielu gatunków muzycznych.
Możesz stworzyć sobie znakomite warunki do komponowania muzyki czy też pisania słów do własnych utworów. Ilość rozmaitych brzmień i funkcja Vocal
Harmony sprawią, że Yamaha PSR-SX 900 będzie Twoim wiernym muzycznym partnerem.

Specyfikacja techniczna aranżera Yamaha PSR-SX900

●
●
●

Ilość klawiszy: 61
Typ: Organy (FSB), Initial Touch
Dynamika klawiatury (Touch Response): Normal, Soft 1, Soft 2, Hard 1, Hard2
Podział partii na Right 1, Right 2, Right 3 (o jeden więcej niż w PSR-S975), Left

Kontrolery:
●
●

Joystick
2 pokrętła (knob) z możliwością przypisania do nich funkcji
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Klawiatura:

maks. 128 głosów

Brzmienia:
●
●
●
●
●
●
●

1337 brzmień + 56 zestawów perkusyjnych / efektów dźwiękowych (SFX) www.keystore.pl
Brzmienia specjalne: 252 S.Art!, 54 Mega Voices, 31 Sweet! Voices, 87 Cool! Voices, 131 Live! Voices, 24 Organ Flutes!
Technologia generowania brzmień: AWM Stereo Sampling
Około 1 Gb wolnego miejsca na dodatkowe brzmienia
Możliwość edycji brzmień w Voice Set
Zgodność - XG i GS tylko dla odtwarzania, General Midi (GM), General Midi level 2 (GM2)
Funkcje harmonii, arpeggio, panelu sustain (możliwość włączenia efektu sustain bez konieczności naciskania pedału), monofonia/polifonia

Style Akompaniamentu:
●
●
●
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Ilość stylów fabrycznych: 525
Rodzaje stylów: 463 Pro Styles, 46 Session Styles, 10 DJ Styles, 6 Free Play www.keystore.pl
Fingering: Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard
Sterowanie stylami: INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3
Funkcje dodatkowe:
●
●
●
●

One Touch Settings (OTS) – po 4 dla stylu
Chord Looper (Pętla akordu)
Style Section Reset (Przywracanie sekcji stylu)
Style Creator – kreator stylów

Informacje o produkcie
Dodatkowe style:
Instrument posiada wolne miejsce na style i style audio. Ilość wolnego miejsca (w ramach całej pamięci instrumentów): około 4 Gb
www.keystore.pl
Kompatybilne formaty stylów akompaniamentu - Style File Format, Style File Format GE
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Utwory MIDI:
●

5 wstępnie zaprogramowanych utworów demo
Nagrywanie:
Ilość utworów do nagrania – nieograniczona, zależna od wolnego miejsca na dysku instrumentu
Ilość tracków / ścieżek – 16
Pojemność danych na jeden utwór – 3 Mb
Funkcje nagrywania - Quick Recording (szybkie nagrywanie), Multi Recording (nagrywanie wielościeżkowe), Step Recording (nagrywanie krok po
kroku)
Formaty - dla odtwarzania: SMF (Format 0 & 1), XF, dla nagrywania - SMF (Format 0)
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Utwory Audio:

Ilość danych na utwór przy nagrywaniu – ok. 800 mb (80 minut) na utwór
Format odtwarzania - WAV (44,1 kHz, 16 bitów, stereo) MP3 (44,1/48,0 kHz, 64 – 320 kbps i VBR, mono/stereo) www.keystore.pl
Format nagrywania - WAV (44,1 kHz, 16 bitów, stereo) MP3 (44,1 kHz, 128/256/320 kbps, stereo)
Istnieje możliwość ustawienia zakresu tempa, zmiany wysokości dźwięku i włączenia/wyłączenia wokalu

MultiPad:
●
●
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Liczba banków: 329 x 4 sekwencje
Funkcja Audio Link
Kreator sekwencji MultiPad

Efekty:
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Reverb (pogłos) – 59 presetów + 30 użytkownika
Efekt Chorus – 106 presetów + 30 użytkownika
DSP (Efekt Variation) – 322 presety (z VCM) + 30 użytkownikawww.keystore.pl
Efekt Insertion – 1-8: 322 Presetów (z VCM) + 30 użytkownika
Master Compressor – 5 presetów + 30 użytkownika
Master EQ – 5 presetów + 30 użytkownika
Part EQ (Korektor brzmienia partii) – 28 partów
Arpeggio
Efekty Mic/Guitar – Noise Gate (bramka szumów), Compressor, 3 Band EQ (korektor trójpasmowy), 23 efekty wokalne
Vocal Harmony: 54 presety + 20 Synth Vocoder. Liczba miejsc na ustawienia użytkownika: 60
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Inne funkcje:
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Wyświetlanie partytury
Wyświetlanie słów utworu
Przewodnik (Guide) - Follow Lights (podążaj za światłem / zaznaczeniem), Any Key, Karao-Key, Your Tempo
Pamięć registracyjna – 8 przycisków www.keystore.pl
Playlista – maksymalnie 2500 nagrań w liście odtwarzania
Funkcja wyszukiwania w pamięci registracyjnej
Ogólne elementy sterujące – metronom, zakres tempa od 5-500 z funkcją Tap Tempo, transpozycja (-12, 0, +12), dostrajanie (414,8 – 440 – 466,8 Hz),
przycisk oktawy, 9 rodzajów skali, ustawienie „sub scale”
Direct Acces
Dostosowanie tapety
Wyświetlanie na zewnętrznym monitorze (za pomocą adaptera wyświetlacza USB)
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Wyświetlacz:
●

7-calowy, dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD z matrycą TFT o rozdzielczości 800x480 punktów

Dostępne języki:
●

Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski

Pamięć urządzenia:
●
●

Pamięć wewnętrzna około 4 Gb
Napęd zewnętrzny – flash USB

Gniazda:
●
●

DC IN (16V)
Wyjście słuchawkowe stereofoniczne
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Wejście Mic/Guitar
MIDI IN, MIDI OUT www.keystore.pl
AUX IN (minijack)
Line Out - MAIN OUTPUT (L/L+R, R), SUB (AUX) OUTPUT (1,2 (L/L+R, R))
Wyjście na pedały – Sustain, Articulation – do obu można przypisać funkcje
2x USB to Device
USB to Host

Głośniki:
●

2x 15W + 10W

Wymiary:
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Szerokość: 1017 mm
Wysokość: 139 mm
Głębokość: 431 mm
Waga: 11,5 kg
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