Informacje o produkcie

Casio PX-S 1100 BK
Cena :
2.700,00 zł
Producent : Casio
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Nowy model PX-S1100 kontynuuje udany pomysł konstrukcyjny oraz zapewnia komfort grania poprzedniego modelu PX-S1000 , jednocześnie ulepszając
ekspresję w pełnym zakresie brzmienia, od tonów niskich po wysokie.

Opis

ey

Casio przeprojektowało wewnętrzną strukturę głośników, dzięki czemu dźwięk zyskał dodatkową lekkość, przestrzeń i klarowność oraz stał się bogatszy.
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Do modelu PX-S1100 dołączony jest bezprzewodowy adapter MIDI i audio, dzięki czemu użytkownik może odtwarzać na nich swoje ulubione utwory jak
przez głośnik Bluetooth®.

Ponadto bezprzewodowe połączenie z kompatybilnymi urządzeniami za pomocą funkcji Bluetooth® Low Energy MIDI, pozwala poszerzyć gamę doświadczeń
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muzycznych –teraz możesz nie tylko grać, ale także samodzielnie się uczyć i produkować muzykę. Oprócz tego bezprzewodowe połączenie z dedykowaną
aplikacją Chor dana Play for Piano, w intuicyjny sposób zmieniać ustawienia brzmienia i funkcji.

Opis techniczny:

• Klawiatura Smart Scaled Hammer Action Keyboard
• Bezprzewodowy adapter Bluetooth Audio/MIDI ( WU-BT10 w zestawie)
• 18 brzmień
• Bezprzewodowa łączność z aplikacją Chordana Play for Piano
• System nagłośnieniowy: 8 W + 8 W
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• Złącze USB do urządzenia i wejście audio
• Możliwość pracy na bateriach

• Opcjonalne: statyw CS-68, moduł z trzema pedałami SP-34, pokrowiec SC-800
• Tylko 11,2 kg

Ilość klawiszy: 88
Czułość: 5 poziomów czułości, wył.
Maksymalna polifonia: 192
Ilość wbudowanych brzmień: 18

Podział: Tak
Odpowiedź młotków: Tak
Rezonans strun: Tak
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Rezonans tłumików: Tak
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Warstwy: Brak

Przydźwięki klawiszy: Tak

Efekty cyfrowe: Chorus 4, DSP, Brilliance, Symulator przestrzeni/otoczenia
Metronom: 20～255BPM, Tak
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Ilość wbudowanych utworów: 60

Rejestrator MIDI: 2 ścieżki, 1 utwór

Łączność z aplikacją: Chordana Play for Piano bezprzewodowo dzięki WU-BT10 dołączonym do instrumentu
Łączność Bluetooth: Tak
Transpozycja: Tak
Wejście słuchawkowe: 2L/MONO, R (standardowy jack)
Wyjście liniowe: R, L/MONO
Wejście na moduł: opcjonalna łączność z modułem SP-34
Głośniki: 16 cm × 8 cm × 2 (moc wzmacniacza: 8 W + 8 W)
Wymiary: 1322 x 232 x 102 mm
Waga (bez baterii): 11,2 kg
Dołączone akcesoria: Adapter MIDI/AUDIO WU-BT10, Pedał (SP-3), Pulpit, Zasilacz (AD-A12150LW)
Wymiary w opakowaniu: 1450 x 300 x 200 mm

Informacje o produkcie
Waga w opakowaniu: 16 kg
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Zobacz film:
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