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KORG Pa5X 88 - Professional Arranger
Cena :
24.500,00 zł
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Producent : Korg

KORG Pa5X to profesjonalny aranżer - następca KORGa Pa4X - choć producent informuje, że zaprojektował go w zasadzie na nowo - zachowując wszystko
to, co w KORGu było najlepsze.

Tytułem wstępu

St

Pa5X to więc nowy, flagowy instrument serii KORG Professional Arranger, całkowicie przeprojektowany z najnowocześniejszym silnikiem
brzmieniowym oraz nowym, czytelnym i kolorowym interfejsem użytkownika. PA5X dzięki niepowtarzalnemu brzmieniu dostarczy Ci inspiracji do
tworzenia i występów! Instrument wyposażony został w tysiące inspirujących brzmień i setki nowych, świeżych stylów, które dzięki intuicyjnej obsłudze
masz zawsze pod ręką.

K
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Kupując Pa5X w KEY STORE, otrzymasz gratisy!

Każda oferta w KEY STORE jest szczególna. Kupując Pa5X w KEY STORE, otrzymasz gratis karty pre-paid:
●
●

Midi24.pl (2000 zł) - profesjonalnego producenta podkładów muzycznych w wielu formatach
Notesland.com (500 zł) - sklepu internetowego z nutami w formacie PDF

KORG · Pa5X Demo Songs

Przejdź od razu do specyfikacji technicznej - naciśnij tutaj.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Nowy panel przedni

Cechy główne KORGa Pa5X
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Nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika
Oszałamiający nowy silnik brzmieniowy EDS-XP
160 głosów polifonii
Kontrolery Real-Time
Zaawansowana funkcja rozpoznawania akordów
Biblioteka sekwencji akordowych
2200 fabrycznych brzmień, 130 zestawów perkusyjnych, 768 komórek pamięci USER + 384 komórek na własne zestawy
Ponad 600 fabrycznych stylów akompaniamentu
Płynne przechodzenie pomiędzy brzmieniami, stylami i utworami (Smooth transition)
3 szyny główne efektów, 3 inserty dla prawej ręki, 4 inserty dla trybu Song / Styles
Equalizer (EQ), procesor masteringowy MaxxAudio
Procesor wokalowy i 4-ścieżkowy harmonizer z Shift Audio, kompresorem, bramką szumów, reverbem, dealeyem i funkcją Auto Pitch (wyrównanie wokalu)
Pa5X zawiera procesor gitarowy - możliwe jest nadanie do 4 efektów na raz
16 padów Matrix, HDMI, USB, dysk twardy 1Gb, chord sequencer
Dwa odtwarzacze z funkcją cross-fading, dzięki której można miksować WSZYSTKO – style z MIDI, MIDI z mp3, lub nawet style ze stylem (NOWOŚĆ!)
Wyświetlanie tekstów i nut w każdym z odtwarzaczy
Tworzenie własnych stylów i utworów
Ponad 500 ustawień brzmień w Keyboard Set
SongBook – Twój muzyczny śpiewnik zawsze pod ręką
Wejście mikrofonowe i gitarowe z dedykowanymi efektami
Złącza MIDI, USB, HDMI, Audio In i Out, oraz złącza sterowników nożnych
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Całkowicie nowy panel przedni z przypisywalną sekcją Pad
Matrix i Mixer, wielokolorowymi przyciskami LED i
ogromnym, odchylanym ekranem dotykowym zapewnia
stałą kontrolę nad odtwarzaniem i tworzeniem muzyki.
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Jakość premium i elegancki design
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Pa5X został zaprojektowany z myślą o trwałości, ale też elegancji. Aluminiowa
obudowa wykończona drewnianymi boczkami sprawia, że Pa5X wygląda
luksusowo!
Klawiatura Pa5X jest bardzo wygodna i zapewnia pełną kontrolę ekspresji w
każdej artykulacji. Wersja 88 dostarczana jest z ważoną klawiaturą, wiernie
naśladującą klawiaturę fortepianu. Modele 61 i 76 wyposażone są w klawiatury
półważone. Wszystkie klawiatury posiadają funkcję aftertouch.

Nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika
W centralnej części panelu instrumentu znajduje się duży, dotykowy, 8-calowy
ekran. Kąt pochylenia ekranu jest regulowany. Na ekranie znajdziemy całkowicie
przeprojektowany interfejs graficzny, dzięki któremu praca z Pa5X jest
przyjemnością! Kolory na wyświetlaczu odpowiadają podświetleniu
programowalnych przycisków, dzięki temu nawigacja jest bardzo szybka.

Potężny silnik brzmieniowy EDS-XP

K

Kontrolery
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Profesjonalne aranżery KORG to od lat światowy standard, zawsze oferujący
brzmienie z najwyższej półki. Pa5X bazuje na silniku brzmieniowym EDS-XP
(Enhanced Definition Synthesis – Expanded), który opiera się na technologii
zastosowanej w Pa4X i potężnym nowym systemie operacyjnym, który przenosi
Pa5X na nowy poziom!
PA5X posiada 160-głosową polifonię i bibliotekę tysięcy wysokiej jakości brzmień.
Silnik brzmieniowy EDS-XP dostarcza nowych rozwiązań, jak Smooth Sound
Transition (zobacz jak działa Smooth Sound Transition), czy Round-Robin dla
bębnów i instrumentów perkusyjnych (każde uderzenie bębnów to inna próbka).

Pa5X posiada w pełni programowalną sekcję sterowania z 9 przyciskami i 9 suwakami. Możesz przypisać do nich dowolną funkcję, od głośności miksera po
drawbary, od wyciszenia mikrofonu po polecenia przewijania tekstów i wiele innych. Przypisana funkcja jest pokazywana na dodatkowym wyświetlaczu,
dzięki czemu zawsze wiesz, co masz pod palcami – nawet jeśli nie jesteś na głównej stronie wyświetlacza.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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Dostępnych jest wiele przypisywalnych kontrolerów do ekspresyjnego grania w czasie rzeczywistym oraz DNC (Defined Nuance Control) firmy Korg, który
dostarcza wiele szczegółów w brzmieniu instrumentów muzycznych. Suwaki, przełączniki, rzeczywiste i wirtualne macierze kontroli czasu rzeczywistego,
joystick i kontroler wstęgowy mogą być przypisane do modulacji dowolnego para- metru dźwięku. Zapewnia to precyzyjną kontrolę najbardziej subtelnych
niuansów i artykulacji instrumentów, których używasz w Pa5x.
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Zaawansowany system rozpoznawania akordów
i duża biblioteka sekwencji akordowych

System rozpoznawania akordów w Pa5X to najbardziej zaawansowany system, jaki dotychczas stworzyliśmy. Tryb Expert zadowoli najbardziej
wymagających współczesnych pianistów jazzowych. Ten system pracuje dokładnie tak, jak tego chcesz. Jeżeli wygodnie Ci grać akord jednym palcem, to też
masz taką opcję! Dzięki funkcjom automatycznej harmonizacji, sekwencera akordów i zaawansowanemu rozpoznawaniu akordów, Pa5X staje się
profesjonalnym narzędziem do tworzenia bogatych aranżacji w każdym stylu muzycznym.
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Smooth Transitions – płynne przejście
pomiędzy brzmieniami, stylami i utworami

Pa5X posiada technologię Smooth Sound Transition (SST), pozwalającą na płynne przejścia między dźwiękami, stylami i utworami bez żadnych przerw. Po
wybraniu innego elementu brzmienie, efekty i sekwencje będą nadal odtwarzane, naturalnie zanikając do czasu, aż będziesz gotowy na rozpoczęcie
następnej sekwencji lub zagrania dźwięku. Zapewnia to nieprzerwane i realistyczne wykonanie.
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↓ Zobacz jak działa Smooth Sound Transition na przykładzie brzmień (przesuń do 8:50) ↓

Odtwarzacze Dual Crossfading
Pa5x może odtwarzać dwa style, pliki MIDI lub pliki MP3 jednocześnie i w dowolnej kombinacji. Umożliwiają to dwa wbudowane odtwarzacze*. Sygnał obu
odtwarzaczy można miksować za pomocą crossfadera, lub można ich użyć do odtwarzania utworu, gdy inny czeka na rozpoczęcie. Przez cały czas silnik
dźwiękowy Pa5X zapewnia odpowiednią moc obliczeniową, aby te przejścia przebiegały płynnie (polifonia, efekty itd.)

* Ekskluzywny XDS Crossfade Dual Sequencer / Player firmy KORG. Teksty, akordy, nuty i markery mogą być wyświetlane na dużym, wbudowanym
kolorowym wyświetlaczu Pa5X. Mogą być także wyświetlane na zewnętrznym wyświetlaczu po podłączeniu przez wbudowany port HDMI. Obsługiwana
jest szeroka gama formatów tekstów, a nawet możesz automatycznie wygenerować partyturę z utworu MIDI.

Tworzenie stylów akompaniamentu i piosenek (song)
Możesz tworzyć własne style i nagrywać utwory w plikach MIDI i MP3. Dołączone narzędzia pozwalają na szczegółową edycję każdego
zarejestrowanego zdarzenia. Dołączone funkcje edycji pozwalają na szczegółową edycję każdego zarejestrowanego zdarzenia. Zaawansowana tabela
transpozycji dostosowuje sekwencje do każdego akordu, który możesz zagrać.
Możesz nagrać utwór MIDI za pomocą w pełni funkcjonalnego sekwencera, lub po prostu nagrywaj to, co śpiewasz i odtwarzasz (w tym utwory MP3) jako plik
MP3.

Odsłuchaj część stylów akompaniamentu dostępne w Pa5X:

Informacje o produkcie
KORG · Pa5X Styles

The SongBook: śpiewnik zawsze przy tobie
Utwory i style można zapisywać we wbudowanym śpiewniku - SongBook, którego wpisy przypominające bazę danych można łatwo synchronizować z
zewnętrznymi czytnikami partytur na tablecie.
Utwory z muzycznej bazy danych można zapisać na set listach, z których każda może być np. zapisanym koncertem. Utwory można też wyszukiwać po
nazwie autora lub stylu muzycznego, co ułatwia obsługę wszystkich zasobów muzycznych podczas występów na żywo. Wybierając utwór z SongBook, z
pamięci natychmiast są przywoływane niezbędne brzmienia, styl, utwór, efekty, a nawet sekwencje akordów.

Kompletna biblioteka brzmień
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Na pokładzie Pa5X znajdują się ultrarealistyczne brzmienia instrumentów akustycznych, pianina elektryczne, klasyczne syntezatory, ale też dźwięki fantasy,
czy efekty specjalne wykorzystywane w produkcji filmowej i grach video. Zawarliśmy również instrumenty z różnych epok i kultur świata, pozostawiając
jednocześnie dużo miejsca na własne brzmienia.
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Wyselekcjonowany wybór pianin akustycznych i elektrycznych, który obejmuje dźwięki naszego słynnego SV-2 Stage Vintage Piano, szczególnie pasuje do
wersji z ważoną klawiaturą (88 klawiszy). Pa5X oferuje także wybrane brzmienia naszych flagowych stacji roboczych: Kronos i Nautilus. Nowa sekcja
organów Drawbar szczyci się realistycznym interfejsem, bazującym na fizycznych suwakach i przyciskach na głównym panelu Pa5X. Uwzględniono również
nowe efekty pochodzące z legendarnych organów KORG CX-3 Combo
Nowe zestawy perkusyjne zostały nagrane przy użyciu technologii, opartej na round robin w celu zwiększenia realizmu. Żadne dwa uderzenia perkusji nie są
sobie równe, co skutkuje autentycznym i „żywym” brzmieniem perkusji. Do PA5X możesz jednocześnie podłączyć gitarę Poza ogromną biblioteką brzmień
fabrycznych, użytkownik ma do dyspozycji wbudowany sampler, który można wykorzystać do tworzenia brzmień, Drum Kits (zestawy perkusyjne) i Audio
Loops (pętle audio).
Oprócz ogromnej ilości dołączonych dźwięków, wbudowany sampler pomoże tworzyć nowe brzmienia, zestawy perkusyjne i pętle audio. Nagrywaj własne
dźwięki lub importuj ze stan- dardowych formatów plików, takich jak AIFF, WAV i SF2. Zaawansowany, wbudowany edytor sampli pozwala precyzyjnie
dostroić próbki, a nawet przekształcić pętlę audio w zestaw perkusyjny!

Intuicyjna sekcja miksera z rozbudowanym przetwarzaniem
efektów
Brzmienia Pa5X są przetwarzane przez serię profesjonalnej jakości efektów studyjnych z maksymalnie 10
efektami Insert FX, 3 Master FX i 1 Finalizerem dla każdego z dwóch odtwarzaczy. Keyboard Sets mogą
używać maksymalnie 3 insertów i 3 efektów Master. Na wyjściu sygnału audio dołączane są efekty
masteringowe pochodzące od światowego potentata, firmy Waves Audio®.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Wejście mikrofonowe i gitarowe z dedykowaną sekcją efektów
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Do PA5X możesz jednocześnie podłączyć gitarę i mikrofon. Dla każdego z wejść dostępne są dedykowane efekty. Jesteśmy dumni, że połączyliśmy siły z
Shift Audio, firmą z 30-letnim doświadczeniem w technologii przetwarzania głosu. Założyciele Shift Audio wywodzą się z wiodącej w branży firmy
specjalizującej się w produktach dla wokalistów. Najnowsza generacja algorytmów przetwarzania głosu została zoptymalizowana do pracy z najnowszą
technologią stosowaną w Pa5X.
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Rezultatem są niewiarygodnie realistyczne czterogłosowe harmonie, które brzmią jak prawdziwy kwartet wokalny! Będziesz także cieszyć się nową funkcją
Auto Pitch w Pa5X, która sprawi, że twoje koncerty będą brzmiały bardzo nowocześnie.
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Oddzielne wejście gitarowe jest całkowicie niezależne i ma nawet własną kontrolę wzmocnienia. Efekty gitarowe obejmują symulację efektów i wzmacniaczy
vintage. Dostępnych jest wiele predefiniowanych ustawień gitarowych z maksymalnie 4 efektami insertowymi. Tworzenie i zapisywanie własnych ustawień
jest bardzo łatwe. Ta funkcja znacznie ułatwia granie w zespole, bez konieczności transportu efektów i wzmacniaczy gitarowych. Doskonałe brzmienie gitary
zapewnią efekty wbudowane w PA5X!
Do każdego wpisu w SongBook można przypisać ustawienia procesora wokalnego i gitarowego, co zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich
ustawień jakie potrzebne są do wykonania piosenki!

Złącza MIDI, USB, HDMI, Audio In/Out, Pedal
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Pa5X oferuje mnóstwo połączeń audio, kontrolerów i pamięci masowej. Możesz użyć złącz MIDI i USB do podłączenia kontrolerów lub urządzeń pamięci
masowej, HDMI do zewnętrznego wyświetlacza, złączy audio XLR, jack i minijack do mikrofonów pojemnościowych i dynamicznych, gitar, gitar basowych,
smartfonów i tabletów.
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Możesz podłączyć instrument do aktywnego zestawu nagłośnienia używając głównych wyjść, lub aż czterech niezależnych wyjść, przez które można
wypuszczać dowolne ścieżki. Pa5X oferuje mnóstwo połączeń audio, kontrolerów i pamięci masowej. Możesz użyć złącz MIDI i USB do podłączenia
kontrolerów lub urządzeń pamięci masowej, HDMI do zewnętrznego wyświetlacza, złączy audio XLR, jack i minijack do mikrofonów pojemnościowych i
dynamicznych, gitar, gitar basowych, smartfonów i tabletów. Trzy wejścia pedałów umożliwiają podłączenie pedału damper (z obsługą half-pedal),
footswitch, pedału volume, czy ekspresji.

Standardowe formaty plików

St

Zastosowanie standardowych formatów plików, takich jak MIDI lub MP3 dla utworów, WAV, AIFF i SF2 dla sampli, otwiera świat możliwości wymiany plików.
Porty MIDI i USB umożliwiają Pa5X połączenie z dowolnym zewnętrznym urządzeniem pamięci masowej, komputerem osobistym, smartfonem, tabletem lub
zewnętrznym kontrolerem MIDI.
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Złącze HDMI jest kompatybilne z wieloma nowoczesnymi monitorami i rzutnikami, dzięki czemu Pa5X może służyć jako centrum Twojego studia lub setupu
koncertowego!

Wysokiej jakości opcjonalne akcesoria
Opcjonalny, nowoczesny i stylowy statyw ST-SV1-BK utrzymuje Pa5X solidnie podczas występów na scenie, a dzięki eleganckiemu wzornictwu, w domu staje
się stylowym meblem. Pa5X jest kompatybilny z KORG PaAS Amplification System - systemem głośnikowym, który został specjalnie zaprojektowany do
łatwego łączenia się bezpośrednio z Pa5X bez użycia kabli.
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Nagłośnienie zapewnia najwyższą jakość dźwięku nawet przy najniższych poziomach głośności, gdy używasz PA5X podczas nocnych prób. Przyczep go do
PA5X i graj!

Podsumowanie

Pa5X jest najbardziej zaawansowanym, potężnym i łatwym w użyciu profesjonalnym aranżerem, jaki kiedykolwiek wyprodukowano. Unikalne połączenie
nowej biblioteki brzmień Pa5X, systemu operacyjnego, usprawnionej nawigacji i zestawu funkcji powstało, aby przenieść Twoją grę na zupełnie nowy poziom!

Specyfikacja techniczna
Klawiatura:
●
●
●

Pa5X 61: 61 keys (C2 – C7) Półważona z Aftertouch
Pa5X 76: 76 keys (E1 – G7) Półważona z Aftertouch
Pa5X 88: 88 keys (A0 – C8) Ważona z Aftertouch

Obudowa:
●

Aluminiowa z drewnianymi bokami

System operacyjny:
●

System operacyjny z możliwością aktualizacji

Moduł brzmieniowy:
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

●
●

EDS-XP (Enhanced Definition Synthesis-Expanded)
Wielotrybowe filtry z rezonansem, 3-pasmowy EQ dla każdej ścieżki

Polifonia:
●

160 głosów, 160 oscylatorów

Efekty:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Keyboard Tracks: 3 Insert Effect; 3 Master Effects
Style/Song: 10 Insert Effects; 3 Master Effects
Master EQ i Finalizer dla Song i Stylów
Final Mastering Effects: Waves | MaxxAudio® Suite
Mic Processor Technology by Shift Audio
Ustawienia Mic: Compressor, EQ, Gate
Cztero-głosowy Harmonizer, Doubler, Filter, Modulation, Delay, Reverb, AutoPitch
Procesor gitarowy
Rack gitarowy (4 sloty na efekty) symulacja efektów stompbox i wzmacniaczy

●
●

Factory: Ponad 2,200 fabrycznych brzmień
Pięć wielowarstwowych stereofonicznych pianin akustycznych z Damper/Body Resonance, GM/XG Sound Sets, ponad130 Drum Kits włączając Ambient
Drums i wykorzystujące Round Robin Drum Kits

Pamięć użytkownika:
●
●

768 brzmienia
384 zestawów perkusyjnych

Digital Drawbars (cyfrowe drawbary):
●
●
●
●

9 Footages, Percussion, Key On/Off, Leakage, Vibrato/Chorus, Rotary Speaker z Amp Simulator
Natural Ambience Drum Sounds, funkcja Round Robin
Defined Nuance Control (DNC) Technology
Tryby edycji brzmień Quick, lub Full Sound Editing, Edycja Drum Family i Full Drum Kit

Sampling:

●
●
●

Pamięć na próbki PCM użytkownika: 4 GB o, ekwiwaleng 8 GB skompresowanych danych
Wgrywanie formatów KORG, WAV, AIFF and SoundFont™
Zapis formatów KORG, WAV i AIFF
Funkcje Full Edit, Time Slice, Sampling

St

●

Keyboard sets:

●
●

Fabryczne: Ponad 500 Factory Keyboard Sets, w pełni programowalnych, łączących 4 Keyboard Sounds, plus efekty i ustawienia
Dostęp do biblioteki z panelu instrumentu
Specjalny Keyboard Set “My Setting”

Odtwarzacze:

●

Opatentowane XDS Crossfade Dual Player z X-Fader Balance
Płynne przejścia pomiędzy Songs i/lub Stylami

Style:
●
●
●
●
●
●
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Brzmienia / zestawy perkusyjne:

Fabryczne: Ponad 600 fabrycznych styli, w pełni edytowalne
8 Style Tracks, 4 Keyboard Sets i 4 Pads na Style; programowalne brzmienia, efekty i parametry stylu
Guitar Mode 2, Parallel i Fixed NTT (Note Transposition Table)
Style Record i Event Edit
Elementy stylu: 3 Intros, 4 Variations, 4 Fills, 1 Break, 3 Endings
Style Controls: Play/Stop, Synchro Start, Synchro Stop, Tap Tempo/Reset, Auto Fill, Memory, Bass Inversion, Manual Bass, Bass & Lower Backing, Drum &
Bass, Individual Style Tracks Mute, Style to Keyboard Set Set

Chord Sequencer – sekwencer akordów:
●
●
●

Fabryczne: Ponad 200 Chord Sequences (przebiegów akordów)
Chord Sequence Recorder/Player
Chord Sequences mogą być zapisywane wraz ze stylami i wpisami SongBook

Songs:
●
●
●

Opatentowany XDS Crossfade Dual Player z X-Fader Balance
Obsługiwane formaty: MID, KAR, MP3 + Lyrics, MP3+G
Teksty, nuty i akordy mogą być wyświetlane na wyświetlaczu, lub zewnętrzym monitorze, lub projektorze.

Markery i funkcje:

Informacje o produkcie
●

Add, Delete, Edit, Loop i AutoScroll

Funkcja Jukebox:
●

16-ścieżkowy sekwencer, Song Edit

MP3 Player / Recorder:
●
●
●
●

Podwójny MP3 Player i MP3 Recorder
Nagrywanie plików MP3 files, włączając Style, MIDI Songs, MP3 Songs, Keyboard Sounds, Pads, Matrix, Mikrofon, Guitar, Efekty
Transpozycja (+6/-5 półtonów), zmiany tempa (±30%)
Vocal Remover – usuwanie głosu z nagrania

SongBook:
●
●
●

W pełni programowalna baza danych – Styli, MIDI Songs (plików MID i KAR), MP3 z zakładkami Artist i Genre
SetListy użytkownika
Opcje filtrowania i sortowania

Kompatybilność:

●

Dawne modele serii Pa: Styles, Keyboard Sets (Performances), Sounds
(Programs), Songs, Pads

Pady:
●
●
●

Fabryczne: Ponad 400 Padów
Cztery przypisywalne Pady + klawisze Stop
Funkcja Pad Record

Sekcja kontrolerów:
●

9 Assignable Sliders, 9 Assignable Buttons, Strip Display; 4 Preset + 1

Ustawienia użytkownika:

●
●
●

Sekcja Matrix
16 padów Matrix, 4 klawisze Preset
Kontrolery Style/Song
Play/Stop, Go To Start, Style Select, Song Select, Xfader, Tempo +/-, Tempo Lock, Tap Tempo/Reset, Synchro Start, Synchro Stop, Fade In/Out, Chord Scan
(Lower, Upper), Chord Sequence, Memory, AutoFill

St

●

Główne kontrolery:

●
●

Master Volume, Octave Transpose, Master Transpose, Dial, Up/+, Down/-,
Joystick (Pitch + Modulation), Ribbon, 3 Assignable Switches, Search, Shift,
Keyboard Sounds On/Off, Split, Ensemble, Rec/Edit, Menu, Exit

Kontrolery Scale:
●
●
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●

Na ekranie: Quarter Tone i Arabic Scale, zapisywane wraz z Keyboard Sets;
Presets przypisywane do dowolnych klawiszy i footswitch

●
●
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Wejścia kontrolerów:

Damper Pedal; obłsugujący funkcję half-pedal (wymagany opcjonalny DS-1H)
2 programowalne Pedal/Footswitch

Wejścia audio:
●
●
●
●
●
●
●

Mic: Mono z kontrolą gain i zasilaniem Phantom (Combo XLR)
Guitar: Mono z kontrolą Gain (1/4" jack)
Line 1: Left/Right (1/4" jack)
Line 2: Stereo (1/8" mini-jack)
Wyjścia Audio
Line: Main Left/Right, Separate Outs 1/2/3/4 (1/4" jack)
Słuchawkowe(1/4" jack)

Wyjście Video:
●

HDMI

MIDI:
●
●
●

IN, OUT, THRU standardowe złącza MIDI
USB to MIDI, przez złącze USB
16 User-definable MIDI Presets

USB:
●

Type A (Host 3.0, dla pamięci i kontrolerów): 1 na przednim panelu, 2 na tylnym

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

●

Type B (Device 2.0, dla komputerów i tabletów): 1 na tylnym panelu

Magazynowanie danych:
●
●
●

Wbudowany dysk: 1 GB
Micro SD Card (nie dołączana wraz z instrumentem): slot na tylnym panelu (zabezpieczony klapką)
USB Flash Drive (nie dostarczany wraz z instrumentem): Może być podłączany do portów USB.

Wyświetlacz:
●

8” Kolorowy Wide TouchView™ TFT,o rozdzielczości 800 x 600

Zegar:
●

Wewnętrzny systemowy zegar

Zużycie energii:
●
●

100-240V, 50/60 Hz
< 0.2 Watt w trybie / 20 Watt standardowo / 45 Watt z zainstalowanym PaAS

Wymiary:

●
●
●

(dł. x szer. x wys.) (bez statywu, wyświetlacz opuszczony)
Pa5X-61: 1,021.1 x 374.3 x 126.8 mm / 40.20” x 14.73” x 4.99”
Pa5X-76: 1,233.1 x 374.3 x 126.8 mm / 48.54” x 14.73” x 4.99”
Pa5X-88: 1,262.0 x 396.4 x 146.0 mm / 49.68” x 15.60” x 5.74”

Waga:
●
●
●

Pa5X-61: 15.1 kg
Pa5X-76: 17.4 kg
Pa5X-88: 20.1 kg

Akcesoria (w zestawie):

St
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Kabel zasilający
statyw do nut
instrukcja Quick Guide
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