Informacje o produkcie

Korg i3 Black
Cena :
2.240,00 zł
Producent : Korg

KORG i3 w najlepszej ofercie na rynku wyłącznie w KeyStore!
Kupując w KEY STORE, oprócz nowego, oryginalnie zapakowanego instrumentu otrzymujesz

Możliwość zostawienia
starego instrumentu w
rozliczeniu
Masz możliwość wymiany swojego
starego instrumentu, na KORGa i3.
Zostaw stary instrument w
rozliczeniu.
Wypełnij formularz.
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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!!

Tańsze pliki

Przez 24 miesiące pliki będą tańsze!
Wartość: boimy się liczyć...
Twoja cena: GRATIS!
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Wartość: 750 zł.
Twoja cena: GRATIS!

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!
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50 zł do wykorzystania
na Notesland.com
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Wartość: 50 zł
Twoja cena: GRATIS!

Instrukcja w języku polskim
Instrukcja drukowana w języku polskim.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

3-letnia gwarancja
3-letni serwis gwarancyjny we
wsparciu o SERVICE STORE.
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KORG i3, to jedna z nowości Korga z początku 2020 roku. Miłośnicy marki pamiętają znakomity model o tej samej nazwie (i3) z roku 1993. Po 27 latach
Korg znowu pokazuje model i3, jednak już w zupełnie innej odsłonie. Nowy Korg i3 swoją funkcjonalnością, znakomitymi możliwościami i ekskluzywnym
wyglądem idealnie pasuje do swojej kategorii "muzycznej stacji roboczej", czyli Music Workstation. Wyposażony jest praktycznie we wszystko co jest
potrzebne każdemu muzykowi w studio, czy występującemu artyście na scenie i to bez względu na poziom zaawansowania grającego, choć niewątpliwie
przeznaczony jest dla młodych, ambitnych muzyków. Jeżeli dodamy do tego takie atuty, jak niska cena, czytelny wyświetlacz LED, bardzo dobrej
jakości próbki PCM, polifonię 64 głosy, 790 brzmień, 270 stylów akompaniamentu, 16 ścieżkowy sequencer, odtwarzacz MP3/WAV, możliwość
nagrywania w formacie MP3/WAV, ale też funkcje znane z wyższej klasy instrumentów, jak np. ustawienia Performance Set, to jawi nam się doskonałe
pod każdym względem narzędzie, która zdecydowanie nie ma sobie równych w swojej klasie!

WIDOK ZEWNĘTRZNY:
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Opis wraz ze specyfikacją techniczną Korga i3:
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- 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,
- Piękny design z czarnym, matowym wykończeniem i panelami bocznymi podobnymi do maskownic głośników,
- bezpośredni dostęp do eqalizera w postaci potencjometrów LOW i HIGH na płycie czołowej instrumentu,
- Przejrzystość i nowoczesny wygląd, ale również ta minimalistyczna szata graficzna zdecydowanie sugeruje zawodowe wykorzystanie instrumentu w
studio lub na scenie.

BRZMIENIE:
- Moduł brzmieniowy instrumentu oparty o stereo próbki PCM,
- Polifonia 64 głosy,
- 790 brzmień w tym zestaw odpowiedzialny za pełną kompatybilność
ze standardem GM i GM2,
- aż 59 zestawów perkusyjnych, a w nich między innymi
najnowocześniejsze zestawy rodem z wyższej klasy instrumentów!!
- Sound Set's, czyli zestawy gotowych brzmień składających się z 4
brzmień jednocześnie (upper 1, 2, 3, lower)!!
- 2 niezależne szyny efektów (2 dla akompaniamentu i osobno 2 dla
grającego) ze 173 efektami na pokładzie.
- przycisk GRAND PIANO wywołujący natychmiast brzmienie fortepianu.

Informacje o produkcie

STYLE AKOMPANIAMENTU:
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- 270 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.
- do każdego stylu przyporządkowane oczywiście
konkretne zestawy brzmień,
- Performane Style Set, czyli samoczynne dobranie przez
instrument odpowiednich fraz, beat'ów, elementów
aranżacji na podstawie tego, co aktualnie gra muzyk. Jest
to bardzo przydatna funkcja, która umożliwia zupełnie
nowe podejście do możliwości kreowania utworów
muzycznych (całych aranżacji),
- przyciski Chord Button dla nieznających harmonii, które
po naciśnięciu wyzwalają akordy, w których porusza się
grający muzyk,
- możliwość natychmiastowego wyciszenia poszczególnych
partii akompaniamentu przez naciśnięcie odpowiedniego
przycisku.

SEQUENCER i AUDIO PLAYER:
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- możliwość nagrywania w czasie rzeczywistym wszelkich swoich
dokonań na 16 ścieżkowym sekwencerze w trybie Normal Mode
maksymalna pojemność, to 999 piosenek i aż 100.000 nut!! oczywiście z
możliwością edycji każdej ścieżki.
- możliwość nagrywania również 16 ścieżek w trybie Style Mode (8
ścieżek dla akompaniamentu i 8 scieżek dla partii instrumentalnych (na
klawiaturze),
- możliwość wyeksportowania (zapisania) nagranego przez nas projektu
do postaci pliku MIDI (SMF0),
- unikatowy tryb nagrywania Performance Record Mode, w którym to
co przechwycimy lub zarejestrujemy za pomocą i3 (materiał AUDIO),
możemy w prosty sposób wyeksportować do postaci pliku .WAV lub .MP3.
- możliwość odtwarzania plików MIDI (SMF 0 lub 1) i plików audio .WAV
lub .MP3,
- możliwość odtwarzania sekwencji w pętli, dzięki funkcji LOOP.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

INNE FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI INSTRUMENTU:
- biblioteka SET LIST z 10 bankami x 5 wpisów, a także
możliwość zastosowania aż 11 różnych typów skal.
- swobodne odtwarzanie plików MIDI (SMF 0), ale również
MP3 i WAV!!
- dostępność wielu funkcji takich, jak np. Split, Grand
Piano, Part Mute, EQ, Ensemble, Metronome, Transpose,
Octave,
- możliwość zasilania bateryjnego (baterie AA x 6 )
pozwala na 8 godzin pracy!!
- 3 utwory demonstracyjne pokazujące możliwości tej
stacji roboczej,
- odtwarzanie i zapisywanie materiału na maksymalnych
nośnikach do 64 GB pojemności (dla nośnika Samsung
MUF-64DB/EC)

ZŁĄCZA, WYMIARY, WAGA

K

ey

St

or
e.
pl

- 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, MIDI OUT
- Wymiary (W x D x H): 1037 mm × 296 mm × 80 mm,
- Waga: 4 kg.

