Informacje o produkcie

Yamaha YDP 165 R
Cena :
6.800,00 zł
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Producent : Yamaha

Oferta ratalna

20 rat 0%

W marcu 2022 możesz kupić ten instrument
w specjalnej ofercie ratalnej - 20x 340 zł.
Zainteresowany? Napisz: raty@keystore.pl
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(Credit Agricole)

ZAKOCHAJ SIĘ OD PIERWSZEGO WEJRZENIA

Luksusowe brzmienie i łatwość wyrażania ekspresji, pozostaje wierne podstawom prawdziwego fortepianu.
Instrument niemal gra sam, uwalniając dźwięk i muzykę, którą masz w sobie. Rozpocznij dzień z muzyką i
ogromnym uśmiechem na twarzy - pianino ARIUS sprawi, że będziesz chciał grać jeszcze więcej.
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PIĘKNE, POTĘŻNE BRZMIENIE SAMPLOWANE Z RENOMOWANEGO FORTEPIANU KONCERTOWEGO YAMAHA CFX
W YDP-165 zastosowano brzmienie fortepianu, próbkowane z flagowego modelu koncertowego Yamaha CFX,
który charakteryzuje się jasnymi wysokimi tonami, oraz potężnym, rezonującym basem, co w rezultacie
daje niezwykle ekspresyjne brzmienie.YDP-165 posiada równie szczegółowe brzmienie - od najniższych do najwyższych tonów - pełne przejrzystości i bogate
w barwną zawartość harmoniczną. Dzięki niemu uzyskasz niezwykłą siłę wyrazu i niuanse, zarówno w
codziennych ćwiczeniach, jak i podczas najbardziej emocjonalnych występów.
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AUTENTYCZNE WALORY FORTEPIANU AKUSTYCZNEGO Z FUNKCJĄ PÓŁ-PEDAŁU
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Klawiatura GH3 (Graded Hammer 3) z 88-klawiszami odtwarza akcję klawiatury fortepianu akustycznego,
od naturalnie ciężkiego odczucia w dolnych klawiszach do lżejszego w górnych oktawach. Klawiatura GH3
zapewnia walory gry jak w fortepianie akustycznym, umożliwiając szybkie powtarzanie nut i autentyczną
kontrolę ekspresji. Ponadto, funkcja half-damper realistycznie odtwarza działanie tłumika fortepianu,
zapewniając szeroki zakres ekspresj

REZONANS HARMONICZNY JAK W FORTEPIANIE-VIRTUAL RESONANCE MODELING LITE (VRM LITE)
Jednym z uroków fortepianu jest rezonans sympatyczny, tworzony przez wibracje całego instrumentu.
YDP-165 precyzyjnie odtwarza ten bogaty rezonans, dzięki przełomowej technologii zwanej Virtual Resonance
Modeling Lite (VRM Lite). VRM Lite tworzy bogate, zróżnicowane brzmienie poprzez symulację złożonych tonów
sympatycznych, które powstają, gdy wibracje strun są przenoszone na płytę rezonansową i inne struny, co
zależy od tempa i intensywności gry na klawiaturze i pedalizacji.
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GŁĘBOKI, MOCNY DŹWIĘK, DZIĘKI ZASTOSOWANIU SPECJALNYCH KANAŁÓW W SYSTEMIE NAGŁOŚNIENIOWYM
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YDP-165 wykorzystuje nowo opracowaną konstrukcję kanału dźwiękowego z ujściem z tyłu obudowy, który emituje dźwięk z wnętrza pianina. Pozwala to
uzyskać naturalne rozchodzenie się dźwięku i trójwymiarowy rezonans, jak w przypadku fortepianu akustycznego

BOGATY WYBÓR WBUDOWANYCH UTWORÓW ORAZ INTUICYJNA OBSŁUGA, DZIĘKI APLIKACJI SMART PIANIST
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Naturalnie, YDP-165 posiada autentyczne brzmienie fortepianu koncertowego, ale również inne brzmienia
instrumentalne. W sumie jest ich 10 - w tym electric piano, organy, wibrafon i smyczki.
W YDP-165 znajdziemy 353 wbudowane utwory, w tym 50 znanych utworów klasycznych, oraz 303 kompleksowe
ćwiczenia pochodzące ze znanych opracowań metodycznych, takich autorów jak Beyer, Burgmüller, Czerny i Hanon.
Instrument jest również kompatybilny z bezpłatną aplikacją Yamaha Smart Pianist - wystarczy pobrać aplikację
na smartfon/tablet i podłączyć do instrumentu*.
Dzięki aplikacji Smart Pianist możesz z łatwością obsługiwać różne funkcje brzmieniowe instrumentu i używać
do wyświetlania partytur wbudowanych utworów. Aplikacja posiada również wszechstronną funkcję Piano Room do
modyfikacji jakości tonalnej i ustawień rezonansu brzmienia fortepianu.
* Wymagane jest połączenie kablowe. Upewnij się, że zakupiłeś odpowiedni kabel dla swojego urządzenia
inteligentnego.
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FUNKCJE ZAPEWNIAJĄCE WIĘKSZY KOMFORT ODSŁUCHU PODCZAS KORZYSTANIA Z SŁUCHAWEK
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YDP-165 wykorzystuje nową technologię, która optymalnie koryguje balans dźwięku w zależności od ustawionej
głośności - dając wyjątkowo naturalny dźwięk, który jest przyjemny w odsłuchu i delikatny dla uszu, nawet przy dłuższym graniu.Posiada również efekt
Stereophonic Optimizer, który nawet w słuchawkach, pozwala rozkoszować się naturalnym, przestrzennym dźwiękiem, jakiego można doświadczyć siedząc
przy akustycznym fortepianie.
YAMAHA_YDP_Nowość_2022
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STYLOWE WZORNICTWO, KTÓRE PASUJE DO KAŻDEGO WNĘTRZA
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Mimo, że design opiera się głównie na prostych liniach, jest elegancki i zawiera stylowe kształty, typowe dla fortepianu. Co więcej, możesz wybrać spośród
wielu wariantów kolorystycznych ten, który Ci się podoba i będzie pasował do aranżacji wnętrza i osobistego gustu.

Specyfikacja techniczna:

Informacje o produkcie
Standardowe pianino cyfrowe ARIUS z ważoną, 88 klawiszową klawiaturą. Wbudowane brzmienie fortepianu
koncertowego Yamaha CFX i klawiatura GHS pozwoli na pełną ekspresji grę. Instrument posiada nowe,
przyjazne dla ucha funkcje, oraz kompatybilność z aplikacją Yamaha Smart Pianist.
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Precyzyjnie zsamplowane próbki z flagowego fortepianu Yamaha CFX
10 brzmień, 353 utworów
Nowy Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite)
Ważona klawiatura GH3 z klawiszami pokrytymi syntetycznym hebanem i syntetyczną kością słoniową
Delikatny dla uszu podczas gry w słuchawkach
Wbudowany wzmacniacz stereo (20 W x 2)
Wbudowany system głośników stereo (12 cm x 2)
Kompatybilny z aplikacją Smart Pianist - posiadającą intuicyjną obsługę i możliwość podglądu partytur
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Zobacz film:
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