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NOWOŚĆ

Legendarna synteza w nowej odsłonie

Wave Sequencing 2.0

Wybierz swój filtr

Organiczny, inspirujący, oszałamiający

W Wavestation każdy z kroków Wave Sekwencji posiadał
czas trwania, próbkę i wysokość. To tworzyło ciekawe
patterny, ale powtarzały się one ciągle w ten sam sposób.
Co by było, gdyby zamiast powtarzać się patterny
ewoluowały w nieoczekiwany sposób?

Dodaj wintydżowego charakteru brzmienia, korzystając
z agresywnych filrów z MS-20, lub silnego, „słodkiego”
Lowpass z Polysix-a. Kształtuj i udoskonalaj brzmienie
dzięki kolekcji 2- i 4-biegunowych filtrów dolnoprzepustowych, górnoprzepustowych i pasmowozaporowych.

Ekspresyjny i głęboki

Arsenał efektów

Wypełniony pokrętłami i kontrolerami Wavestate zaprasza
do odkrywania nieskończonych możliwości. Wszystkie
podstawowe funkcje – filtry, LFO, efekty są na wyciągnięcie
ręki dzięki dedykowanym, wygodnym kontrolerom.

Doskonałe efekty, które znajdują się na pokładzie
Wavestate dostarczają brzmień gotowych do profesjonalnych produkcji. Każda z warstw posiada trzy dedykowane
efekty, ponadto Performance mają także master reverb
i parametryczny EQ.

Legendarny model KORG Wavestation zaprezentował światu nowy sposób generowania brzmień – Wave
Sequencing, który przekształcał surowe dźwięki w brzmienia, których nikt wcześniej nie słyszał. Flagowe instrumenty takie jak OASYS, czy KRONOS rozwinęły Wave Sequencing poszerzając swoją paletę barw o niesamowite, ewoluujące pady i niespotykane rytmy.
Dziś KORG z dumą zapowiada kolejny krok w cyfrowej syntezie – Wavestate! Wyposażony w radykalnie odświeżony Wave Sequencing 2.0 – Wavestate dostarcza niesamowitych, stale modulujących brzmień i pełnej kontroli
nad nimi.
To nie nostalgiczna reedycja dawnego instrument, a zupełnie nowa odsłona stworzona z myślą o współczesnych
muzykach i producentach. Tworząc Wavestate szukaliśmy inspiracji także w najnowszych muzycznych trendach
oraz brzmień z modularnych syntezatorów, groove boxów i innych współczesnych Instrumentów. Kompaktowa
obudowa i 37 pełnowymiarowych klawiszy czyni Wavestate idealnym instrumentem do transportu. Z łatwością
wpasuje się także w każde ustawienie w studiu, czy na scenie.

Główne cechy:
w
Wave Sequencing 2.0
w
Zaawansowana modulacja z łatwą kontrolą
w
Gigabajty sampli
w
Modelowane filtry, m.in. z MS-20 i Polysix
w
64 stereofoniczne głosy
w
4 Layery z kontrolą Vector

w
14 efektów w tym samym czasie
w
Set Lists i Smooth Sound Transitions
w
Randomizacja
w
Kompaktowa obudowa, 37 pełnowymiarowych klawiszy
w
Zaprojektowany przez Korg R&D w Kalifornii

KORG i3 to w pełni funkcjonalna 61-klawiszowa stacja robocza z pełnowymiarową, dynamiczną klawiaturą. Przyciski transpozycji zmieniają tona-

NOWOŚĆ

cję do dwóch oktaw. Profesjonalny joystick umożliwia sterowanie pitch

MUZYCZNA STACJA ROBOCZA

bend, vibrato i bright w czasie rzeczywistym. Brzmienie wyreguluje dodatkowy dwuzakresowy korektor EQ (niski i wysoki). Wszystkie przyciski i elementy sterowania na panelu przednim są wygodnie pogrupowane według
funkcji.

Inspirujący, intuicyjny
i natychmiastowy

Pokrętłem enkoder szybko edytujesz wartość parametrów na ekranie. Ciemne
wykończenie, gumowana powierzchnia dotykowa i perforowane panele boczne odzwierciedlają jego ekskluzywny design. i3 prezentuje 800 dźwięków
instrumentów tworzonych z niespotykaną precyzją przez programistów i muzyków. Obejmują one kompletny zestaw dźwięków GM2, zapewniając bezbłędną zgodność MIDI, a 59 niestandardowych zestawów perkusyjnych stwarza

Dzięki stacji roboczej KORG i3 stworzysz własne,

dodatkowe możliwości aranżacyjne.

gotowe produkcje. Grupowanie dźwięków,
beatów za pomocą funkcji Sound Set
i Style Performance Set
uwolni twoją kreatywność.

KORG i3 cechuje
wyjątkowy układ brzmień,
grając możesz wykorzystać
zestaw styli (Performance
Style), które w pełni
uzupełnią twój utwór.
Przywołując ustawienia
brzmień z pamięci (zbiór 200 ustawień), zagrasz czterema różnymi barwami jednocześnie; trzy layery
w wyższym rejestrze i jeden podzielony w dolnym rejestrze klawiatury. Szybko ustawisz punktu podziału
klawiatury (punkt Split). Wysokiej jakości generator dźwięku PCM zapewnia 64 głosy polifonii.

Sekwencer nagrywa, zapisuje i odtwarza zarówno pliki MIDI,
jak i audio – użyjesz ich nawet jednocześnie.
Niezależny, prosty w obsłudze i przyjemny w graniu,
i3 to idealny instrument dla początkującego i ambitnego muzyka.
Korzystając z zasilania bateryjnego, zabierzesz instrument w dowolne miejsce.

STACJA ROBOCZA

KRONOS to coś znacznie więcej
niż muzyczna stacja robocza.
Jest kamieniem milowym
w rozwoju syntezy i ewolucji
stacji roboczych, który uosabia
świeże pomysły
i przełomowe technologie.

KRONOS kojarzy ze sobą różnorodne
silniki dźwiękowe współgrające ze sobą
oraz nowe, interaktywne funkcje,
które odzwierciedlają naturalny sposób
gry konkretnego instrumentu.
Co najważniejsze, KRONOS stanowi
niewyczerpany zbiór spektakularnych
dźwięków.

Wersja 61 klawiszy

Wersja 73 klawisze

STACJA ROBOCZA

Dzięki nowo zaprojektowanej
klawiaturze „light touch”
umożliwiającej łatwą i precyzyjną grę
osiąganą poprzez delikatniejszy dotyk,
KRONOS LS pozwala na wykorzystanie
w pełni możliwości 88 klawiszowej klawiatury
i energii zawartej w silnikach brzmieniowych KRONOSA.

DZIEWIĘĆ SILNIKÓW W JEDNYM INSTRUMENCIE

LIVE – DLA MUZYKÓW GRAJĄCYCH NA ŻYWO

KRONOS łączy w jednym instrumencie dziewięć

KRONOS zapewnia absolutnie najlepiej brzmiącą

indywidualnych silników syntezy, z których każdy

klawiaturę, dostosowującą się automatycznie do techniki

dostarcza najlepszą z możliwych technikę tworzenia

gry. Rozbudowany panel sterowania oferuje joysticki,

od KRONOSA 88 wyposażonego

dźwięku. Dynamiczny Voice Allocation i nowe technologie

suwaki, pokrętła, przełączniki, kontroler wstęgowy, wejścia

w klawiaturę RH3, dzięki czemu

pozwalają wszystkim silnikom na płynną i stabilną pracę

na kontrolery i oczywiście zmodyfikowany, kolorowy

transport instrumentu jest łatwiejszy.

wzmocnionej wewnątrz platformy sprzętowej.

wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości TouchView™.

Nowa klawiatura wpływa również
na znacznie niższą wagę instrumentu.

?
SGX-2 (Premium Piano)

Nowe, rozbudowane opcje obejmują łatwy w użyciu tryb

?
EP-1 (MDS Electric Piano)

Set List, przeznaczony do łatwego wyboru ustawień

?
CX-3 Tonewheel Organ

przypisanych do piosenek oraz określonych brzmień.

?
HD-1 (High Definition Synthesizer)

Dodatkowo modele 73 i 88 są wyposażone w najlepszą

?
MS-20EX (Legacy Analog Collection)

klawiaturę RH3 dla lepszych wrażeń podczas gry;

?
PolysixEX (Legacy Analog Collection)

model 61 posiada klawiaturę znaną z modelu M3.

?
AL-1 (Analog Synthesizer) High-fidelity

analog modeling
?
MOD-7 (Waveshaping VPM Synthesizer)

VPM/FM synthesis
?
STR-1 (Plucked Strings) Physical model

PRODUKCJA – DLA PRODUCENTA,
DYREKTORA MUZYCZNEGO I MUZYKA
Dla wielu, studio to miejsce pracy, począwszy od
wgrywania śladów, przez tworzenie patternów,
które wykorzystamy na scenie, na realizacji pełnych
ścieżek dźwiękowych skończywszy.

KRONOS LE jest o 6,3 kg lżejszy

KRONOS jest spektakularnym wynikiem
połączenia ambicji, wyobraźni i technologii.
Stworzony przez KORG-a zaspokaja w pełni
potrzeby najbardziej wymagających i utytułowanych
wykonawców i producentów oraz najdalej idących
wizjonerów muzycznych rozwiązań.

ANALOGOWY SYNTEZATOR
POLIFONICZNY

Prologue to w pełni programowalny,
bogato wyposażony profesionalny syntezator.

Prologue to polifoniczny, analogowy syntezator
zdolny do odtwarzania 8, lub 16 głosów w jednym czasie.

Po czterogłosowym minilogue i monofonicznym monologue przyszedł czas na długo

Praca działu rozwoju syntezatorów analogowych

Prologue wykorzystuje strulturę 2VCO + MULTI

oczekiwany debiut flagowego prologue.

skupiła się na prologue, który został zbudowany

ENGINE, 1VCF, 2EG, 1VCA, i 1LFO. Wszystkie najlepsze

z 11 tysięcy komponentów elektronicznych.

cechy minilogue i monologue zostały ulepszone,

Pomimo, że prologue jest zaawansowanym

a prologue oferuje pełną paletę brzmień, od tłustych

flagowym analogiem, mnogość funkcji nie odbiera

basów, przez potężne leady po piękne pady,

opracowanym cyfrowym silnikiem i efektami DSP, Prologue dostarcza różnorodnych

przyjemności z gry, a sam instrument obsługuje się

czyli wszystko to czego oczekujesz od polifonicznego

brzmień, które dostosowywać można do potrzeb użytkownika.

bardzo intuicyjnie.

syntezatora.

Dzięki potężnym układom analogowym pochodzącym z poprzednich serii, oraz nowo

Dostępne są dwa modele:
16-głosowy 61-klawiszowy prologue-16
i ośmiogłosowy, 49-klawiszowy prologue-8

Wyprodukowane w Japonii
przez najlepszych i najbardziej doświadczonych
rzemieślników w Kioto.

Nowy multi-silnik

Bi-timbral

Tryby Voice

Konstrukcja prologue wykracza poza analogowe

Prologue pozwala na granie dwoma programami

Prologue oferuje cztery tryby pracy z głosami.

schematy. Nowy multi-silnik pozwala na łączenie

w jednym czasie. Poza funkcjami layer i split

Standardowym trybem jest POLY, czyli tryb

brzmień analogowych z cyfrowymi. Multi-silnik

użytkownik może płynnie regulować proporcje

umożliwiający polifoniczną grę i granie pełnych

oferuje trzy różne silniki brzmieniowe, które mogą

pomiędzy dwoma głosami.

akordów (dostępna polifonia 8 i 16 w zależności

być łączone z analogowy, VCO.

od modelu).

Generator szumów

Tryb MONO idealnie nadaje się do barw

Dostępne są cztery rodzaje generator szumów,

basowych i subbasowych.

niezbędne do tworzenia efektów i dźwięków
perkusyjnych. Sprawdź, jak cyfrowe filtrowanie

UNISON odtwarza wszystkie dźwięki w unisonie

zmienia kolor szumu.

i używany jest np. do grania przenikliwymi leadami.

Oscylator VPM

Tryb CHORD służy do grania akordami za pomocą

Oscylatory VPM (Variable Phase Modulation) / FM

jednego palca. W połączeniu z pokrętłem DEPTH

zostały na nowo zaprojektowane dla prologue.

prologue-16

można uzyskać ciekawe efekty brzmieniowe.

Ich metaliczne i ostre brzmienie połączone
z kompleksem składowych nigdy nie było tak

Oscylator użytkownika

Arpeggiator

osiągalne w domenie analogowej.

Sekca oscylatora User, pozwala użytkownikom na

Potężny arpeggiator otwiera świat

Połącz te brzmienia z filtrami analogowymi

wgrywanie własnych programów oscylatorów.

nieograniczonych inspiracji. Arpeggia tworzone są

i przygotuj się na brzmienia, o których nigdy

Dostępnych jest szesnaście slotów i jeden oscylator

w zakresie do czterech oktaw. Dostępnych jest

nie myślałeś.

morphing wavetable.

sześć różnych przebiegów, włączając przebieg
własny.

Pełna personalizacja
Prologue oferuje unikalne oprogramowanie SDK
(Software Development Kit), które umożliwia
programowanie silników brzmieniowych
i cyfrowych efektów. Oprogramowanie będzie
dostępne wiosną 2018 roku. Użytkownik będzie
mógł wykorzystać 16 slotów na własne oscylatory i
kolejnych 16 na własne efekty, które będą
katalogowane w dedykowanym oprogramowaniu.

Cyfrowe efekty

Jakie brzmienie powstanie z połączenia cyfrowych

Wysokokiej jakości 32-bitowe cyfrowe efekty mają

oscylatorów z analogową syntezą?

ogromny wpływ na brzmienie prologue.

Tym co stworzysz możesz się dzielić z innymi

Dostępne są dwie jednostki: efekty modulacyjne

użytkownikami, wysyłając im kod program. Możesz

i delay/reverb (chorus, ensemble, taśmowy delay.

też rozpocząć przygodę z prologue korzystając z

Użytkownicy mogą także wgrywać własne efekty.

ustawień dostarczanych przez KORG-a.

Analog comp/booster
W modelu prologue-16 zainstalowany jest miernik
wysterowania, który współpracuje z nowo
opracowanym efektem L.F. COMP.
To booster/kompresor niskich częstotliwości
wykorzystujący analogowy układ i dostarczający
brzmienie, którego nie można uzyskać przy
pomocy zwykłego EQ. Różnicę odczujesz od razu
używając prologue na dużych scenach.
prologue-16

ANALOGOWY SYNTEZATOR
POLIFONICZNY

Wyposażony w nowo zaprojektowany
obwód syntezy analogowej,

ANALOGOWY SYNTEZATOR
POLIFONICZNY

minilogue oferuje m.in. polifonię
4-głosową i możliwość zapisywania
presetów, co odpowiada dzisiejszym
potrzebom muzyków.

JESZCZE

ANALOGOWY SYNTEZATOR
POLIFONICZNY

MOCNIEJSZY

Wszystkie te cechy
sprawiają, że minilogue
jest potężnym narzędziem,
które daje ogromną frajdę z gry,
a zarazem jest proste w obsłudze.

Elastyczny, potężny, 4-głosowy analogowy

MIDI, USB MIDI oraz Audio Sync dla wszystkich

syntezator w pełni programowalny,

typów połączeń studyjnych i koncertowych,

200 presetów (100 brzmień

zawiera bezpośrednie wyjście sync

zapisanych fabrycznie).

dla SQ-1, VOLCA, ELECTRIBE i innych.

Voice Mode umożliwia elastyczne
konfigurowanie 4 głosów.
Zautomatyzowany 16-polifoniczny
step i motion sekwencer, oscyloskop
przedstawia wizualnie aktualny
przebieg fali.
Stylowy design z aluminiowym

...potencjał
kreacji brzmień
i nowe możliwości

panelem przednim
oraz drewnianym panelem tylnym.

Oprócz niesamowitego analogowego brzmienia i dającej radość kontroli parametrów
oferowanych przez minilogue, nowy minilogue xd dodaje nowy cyfrowy silnik brzmieniowy,
KORG minilogue umożliwia grę potężnymi brzmieniami,

wbudowany sekwencer i funkcję micro tuningu, rozszerzając dzięki temu możliwości

jakie oferuje jedynie prawdziwy analog oraz inspiruje swoimi funkcjami.

projektowania dźwięków oraz wykorzystanie instrumentu podczas gry na żywo.

W pełni programowalny
syntezator analogowy

ANALOGOWY SYNTEZATOR MONOFONICZNY
Smukła, zwarta konstrukcja, „analogowy” workflow oparty na pokrętłach

W tak przystępnej cenie nie było dotąd

i przełącznikach oraz unikalne brzmienie czynią z monologa

instrumentu analogowego, który oferuje tak wielkie możliwości.

idealne narzędzie dla wszystkich muzyków.

Monologue posiada zupełnie nowy filtr, sekcję modulacji, drive i LFO
generujące potężne basy i ostre leady, dysponuje także
rozwiniętym step sequencerem,
który umożliwia intuicyjną i kompleksową edycję.
Korzystając z rozwiązań technologicznych większego brata
dostarcza innych, nowych brzmień.

Cechy główne:
l
Analogowy syntezator z brzmieniami i sekwencjami mono

l
Oscyloskop wizualizuje kształt fali w czasie rzeczywistym

l
W pełni programowalny – 100 presetów

l
Zasilanie bateriami lub opcjonalnym zasilaczem

(80 presetów fabrycznych)

l
Wytrzymały i stylowy aluminiowy panel główny

l
16-krokowy sequencer z technologią zapisu ruchu kontrolerów

l
Pokrętła pokryte gumą, boki z naturalnego drewna

l
Funkcja mikrostrojenia pozwala

l
Złącza MIDI, USB MIDI i Audio Sync

na dowolne tworzenie skal muzycznych

do połączeń z innymi urządzeniami

Nowość!
KEYBOARD / ARANŻER

KEYBOARD / ARANŻER

W porównaniu do EK50:

Spełniaj
swoje
marzenia!
Jeżeli kiedykolwiek chciałeś zagrać
ulubione piosenki lub melodię,
którą sam wymyśiłeś,
KORG EK-50 pomoże
zrealizować te plany i odkryć
Twój muzyczny potencjał!

Automatyczne „Style”, czyli akompaniamenty
odgrywane przez cały zespół będą podążać
za dźwiękami, które zagrasz na klawiaturze.
Wraz z rozwojem umiejętności skorzystasz
z licznych zaawansowanych funkcji,
których w EK-50 nie brakuje!

l
Mocniejsze

profesjonalne nagłośnienie
l
18 dodatkowych zestawów perkusyjnych
l
87 dodatkowych brzmień
l
24 nowe keyboard set
l
10 dodatkowych styli

W zestawie
9 programów:
m.in. Ozone Elements,
Korg Collection M1, itd.

KROME oferuje spektakularne brzmienie fortepianu

STACJA ROBOCZA

w postaci pełnowymiarowych, niezapętlonych próbek
dla każdego klawisza.
Jego nowa klawiatura całkowicie zmieni Twoje oczekiwania
co do instrumentu typu workstation w tej klasie.

KROME oferuje imponującą bibliotekę
„German D Grand”, która została
stworzona dla flagowego KRONOSA.
Oprócz bogatego brzmienia
pełnowymiarowych, niezapętlonych
stereofonicznych próbek, dostępne jest
również brzmienie rezonansu dampera.

Wersja 61 klawiszy

Wersja 73 klawisze

Wersja 88 klawiszy

Biorący swoją nazwę od greckiego słowa kolor,
KROME to nowy standard doskonałości dla koncertującego muzyka,
zapewniający nieograniczoną paletę inspirujących brzmień.

STACJA ROBOCZA
KROSS 2 to długo oczekiwany następca KROSS-a.
Posiada więcej funkcji, więcej brzmień i jeszcze więcej możliwości.

Jest to mobilny syntezator/stacja
robocza, z którą zrobisz naprawdę
wszystko! KROSS 2, to nadal ultra
lekki, kompaktowy i zdolny do pracy
przy zasilaniu bateriami instrument,
w którym znacząco poprawiono
jakość i różnorodność brzmień oraz
funkcjonalność.
Oprócz łącznie ponad tysiąca
zaprogramowanych brzmień,
rozszerzono pamięć PCM. Nowością
jest również sampler, który umożliwia
wysokiej jakości próbkowanie oraz
interfejs USB audio / MIDI.

Sekcja sterowania w czasie rzeczywistym
umożliwiająca szybkie edytowanie parametrów.
Odtwarzacz / nagrywarka audio, sekwencer,
drum track, arpeggiator i vocoder na pokładzie.
Ultra lekki kompaktowy korpus,
model 61-klawiszowy waży tylko 3,8 kg
i jest najtańszy w swojej klasie!

Bezproblemowo wybierz barwę, którą chcesz zagrać,

Wersja 73 klawisze

ukształtuj ją, dopasowując do swoich oczekiwań, stwórz frazy i rytmy,
nagrywaj swój wokal lub gitarę, sampluj zewnętrzne źródła
i zabierz swojego KROSS-a 2 na scenę!

Wersja 88 klawiszy
Wersja 73 klawisze

Nowe kolory są teraz bardziej stylowe,
a interfejs użytkownika umożliwia
intuicyjną obsługę nawet początkującym graczom.

STAGE PIANO
Flagowe stage piano, wykorzystujące najlepsze próbki
instrumentów akustycznych i kilkaset wyselekcjonowanych,
najwyżej jakości brzmień KORG-a.

Grandstage łączy tradycję
z nowoczesnością. To narodziny
nowej generacji mistrzowskiego
stage piano!

Nowy starannie zaprojektowany panel współpracuje
z grającym i oferuje niespotykany dotąd poziom kontroli.

Siedem silników brzmieniowych dostarcza
najwyższej jakości brzmień – tylko takich
potrzebujesz na scenie.

Silnik pianin akustycznych SGX-2 zawiera próbki
najdoskonalszych fortepianów i pianin akustycznych
znanych i cenionych producentów z Niemiec,
Austrii i Japonii, a także zupełnie nową próbkę
włoskiego fortepianu.
Poza brzmieniami klasycznych fortepianów
Grandstage oferuje także zupełnie nową próbkę
pianina, zupełnie różniącą się od brzmienia fortepianów i wyróżniającą się niepowtarzalną głębią
i charakterem.
Silnik EP-1 odtwarza brzmienia 6 wintydżowych,
kultowych pianin elektrycznych: klasyczny
I, II, V i DMP tine piano, oraz 200 i 200A.
Grandstage oferuje brzmienia trzech klasycznych
organów elektrycznych. Silnik organów CX-3 wiernie
odtwarza brzmienie klasycznych organów KORG-a
sprzedawanych w 1980 roku.
Grandstage oferuje 500 brzmień i poza
wymienionymi wyżej pięcioma silnikami posiada
także silnik AL-1 i HD-1 PCM. AL-1 to silnik, który
odpowiada za brzmienia instrumentów dętych
drewnianych i blaszanych.

W zestawie Grandstage znajdują się:
pedał damper, statyw pod nuty i dedykowany statyw.

Wersja 88 klawiszy

Wyprodukowane w Japonii
przez najlepszych i najbardziej doświadczonych
rzemieślników w Kioto.
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MS-20 FS

MS-20 powraca w oryginalnym rozmiarze

NOWOŚĆ

SYNTEZATOR ANALOGOWY

i nowych wariantach kolorystycznych

KORG MS-20 jest repliką oryginalnego MS-20 wyprodukowanego w latach 70.

Jedną z najważniejszych cech MS-20 były filtry, które dawały możliwość wprowadzania w rezonans

Zespół inżynierów kierowany przez twórców MS-20 dokładnie odwzorował

zarówno górnego jak i dolnego pasma. Wzmocnienie rezonansu powodowało, że filtr zaczynał sam
oscylować niemal jak oscylator, dzięki czemu można było otrzymać charakterystyczne (dramatyczne)

oryginalną, analogową konstrukcję instrumentu,

zmiany brzmienia. W obwodzie nowego MS-20 zastosowano filtr pierwszego i drugiego projektu.

aby brzmiał dokładnie tak samo
jak nowy MS-20 sprzed lat.

System połączeń zlokalizowany
w prawej części instrumentu
pozwala na tworzenie
kompleksowych brzmień, łącząc
kablami różne moduły instrumentu.
Możliwości tworzenia brzmień
ograniczone są tylko wyobraźnią.
Przebieg sygnału jest rozrysowany
na obudowie MS-20, więc nawet
początkujący odnajdzie się w tym,
na pierwszy rzut oka
skomplikowanym instrumencie.

ESP pozwala na wykorzystanie wysokości dźwięku lub głośności
zewnętrznego źródła dźwięku do kontroli syntezatora. Na przykład można
podłączyć gitarę i używać MS-20 jako syntezator gitarowy. Można także np.
podłączyć mikrofon i sterować nim syntezatorem.

mini

MONOFONICZNY
SYNTEZATOR ANALOGOWY

SYNTEZATOR ANALOGOWY

3
TYP III (REV3)
zachowuje doskonałą
stabilność podczas
zwiększania
rezonansu

Stworzony w 1978 roku KORG MS-20,

W dzisiejszych czasach ponad 300 tysiecy osób

do dnia dzisiejszego jest pożądanym

cieszy się wyjątkowym brzmieniem MS-20, używając

i poszukiwanym instrumentem.

wtyczki MS-20 lub aplikacji iMS-20 na iPad-a.
Dziś oryginalne brzmienie MS-20 powraca w nowej,

Zawdzięcza to niepowtarzalnemu

sprzętowej odsłonie – MS-20 Mini!

brzmieniu, legendarnym analogowym

Ci sami inżynierowie, którzy ponad 30 lat temu

TYP I (Rev1) oferuje 12 dB / na oktawę

TYP II (Rev2) oferuje 24 dB / na oktawę

stworzyli MS-20, perfekcyjnie odtworzyli oryginalną

(ostry, punchowy dźwięk)

(doskonałe brzmienie w dolnym paśmie)

filtrom, wszechstronnym funkcjom
łączenia (patch),
a także kultowemu wyglądowi.

konstrukcję MS-20 i umieścili ją w mniejszej
obudowie (86% wielkości oryginalnej).

Syntezator analogowy, który pierwotnie został wyprodukowany w 1972 r. przez amerykańską
firmę ARP Instruments, Inc. 3 wersje ARP Odyssey są podzielone według daty produkcji.
Główną cechą charakteryzującą określone modele są różnice w zastosowanym obwodzie filtra.

Wersja modułowa
Rev2 i Rev3

SYNTEZATOR/VOCODER

SYNTEZATOR

Syntezator, wokoder i kontroler
z klawiaturą czułą

Modelowanie analogowe zaprojektowane

na dynamikę gry!

do występów na żywo, zgodnie
z filozofią klasycznych, analogowych

8-pasmowy wokoder
o rozbudowanych funkcjach.

syntezatorów KORG.

Może być również wykorzystywany jako

Potężne oscylatory są

przenośny, w pełni funkcjonalny kontroler MIDI,

satysfakcjonujące dla

posiadający 128 programów brzmieniowych.

eksperta i zrozumiałe
dla początkującego
klawiszowca.

SYNTEZATOR/VOCODER
Syntezator i vocoder,
nowy vintagowy design!
Technologia analogowego
modelowania MMT VOCODER
z dedykowanym
mikrofonem.
Niesamowity KingKORG
Nowy selektor programów,

oferuje unikalne możliwości edycji barw,

z podziałem na gatunki

dzięki modyfikacji wszystkich parametrów

odzwierciedla

bezpośrednio przez potencjometry

aktualne trendy!

rozlokowane na panelu.
Pomimo tego, że instrument jest technologicznie
imponujący, jest również przystępny w obsłudze
dla klawiszowców, którzy są nowicjuszami

SYNTEZATOR/VOCODER

w świecie syntezy.
Dzięki temu wszystkiemu, doskonałym brzmieniom
oraz pięknemu wykończeniu, instrument szczególnie
dobrze prezentuje się na scenie.
To w końcu sam król, to KingKORG!

KingKORG dysponuje konstrukcją złożoną z trzech
oscylatorów x 2 timbrów, umożliwiającą generowanie
grubych i bogatych dźwięków oraz nowo opracowanym
silnikiem modelowania dźwięków XMT
(Xpanded Modeling Technology).

Dodatkowe brzmienia

To pionierska technologia KORGa, która powstała

oraz wbudowany

w celu wytworzenia szerokiej gamy brzmieniowych

zestaw nagłośnieniowy!

wariacji przy zachowaniu prostej obsługi.

PROFESJONALNY
ARANŻER

Instrument jest idealny
do komponowania, nagrywania
i naprawdę budzi się do życia
pod palcami artysty.
Nigdzie indziej nie znajdziesz
tak płynnego działania połączonego
z najwyższej klasy brzmieniem.

KORG ponownie
przeanalizował wszystkie funkcje
instrumentu i je udoskonalił. Nowy silnik
brzmieniowyEDS-X dostarcza pełnych
realizmu, bardzo szczegółowych brzmień,
które zajmują 10 razy więcej miejsca
w porównaniu do poprzednich modeli.
Spotykana tylko w KORG-ach technologia DNC (Defined
Nuance Control) daje pełną kontrolę nad artykulacją,
zwłaszcza akustycznych brzmień.
Ścisła współpraca z cenionymi w świecie muzycznym producentami Waves
Audio i TC Helicon daje pewność, że zainstalowane w instrumencie cyfrowe
efekty są najwyższej jakości. Dodatkowo PA4X otrzymał mnóstwo nowych brzmień
i zestawów perkusyjnych oraz style pokrywające wszelkie gatunki muzyczne.
Wersja 61 klawiszy

MEGA PACK
STYLE

Profesjonalnie przygotowane polskie style,
by
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dzięki którym wiernie zagrasz największe
polskie przeboje! Style posiadają oryginalne tempa
oraz przypisane do klawiszy STS odpowiednie,
charakterystyczne brzmienia.

PROFESJONALNY
ARANŻER
Pa700 oferuje wiele nowych brzmień (część z nich wykorzystuje systemu DNC - Defined
Nuance Control, który zapewnia bardzo realistyczne brzmienie) oraz ogromną kolekcję
zaktualizowanych styli obejmujących gatunki muzyczne z całego świata.

Od subtelnego przejścia pomiędzy
różnymi wariacjami i zestawami

W połączeniu z funkcjonalnością instrumentu, intuicyjnym interfejsem oraz bogatym i pełnym

bębnów, poprzez miksowanie

brzmieniem otrzymujemy aranżer, który zaspokoi nawet najbardziej wymagających.

brzmień akompaniamentu,
przekształcanie rytmów na żywo,

Silnik brzmieniowy Pa700 wykorzystuje cztery razy większą pamięć PCM w porównaniu

do najbardziej radykalnych efektów

do bestsellerowego Pa600, zwiększając pamięć użytkownika PCM do 256 MB po kompresji.

wykorzystywanych przez DJ-ów,

Do 1152 wzrosła liczba dostępnych Styli, co zapewnia ogromną różnorodność styli.

takich jak Tape Delay, Arpeggios.

Ulepszony wbudowany system głośników zapewnia silny, pełny dźwięk,
a wyjście wideo zostało ustandaryzowane, dzięki czemu publiczność

Możesz dodać efekt płynnego

może śpiewać z wyświetlanym tekstem na ekranie.

miksowania do dowolnego stylu,
utworu MIDI w intuicyjny sposób,
przypominający pracę przy
komputerze lub tablecie.

Potężny wewnętrzny ROM - plus do 256 MB
skompresowanych danych PCM użytkownika zapewnia dużą pamięć wave i najlepszą
jakość dźwięku.
Trzy dedykowane przełączniki, dwa
dedykowane pokrętła i czterokierunkowy
joystick zapewniają całkowitą kontrolę nad
artykulacją (DNC - Defined Nuance Control).
Duży 7’’ wyświetlacz dotykowy TFT Big
TouchView™.
Prosty i ulepszony interfejs graficzny z funkcją
wyszukiwania umożliwiającej szybką
lokalizację zasobów muzycznych.

MEGA PACK
STYLE

by
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Profesjonalnie przygotowane polskie style,
dzięki którym wiernie zagrasz największe polskie przeboje!

Zupełnie nowe wcielenie

Style posiadają oryginalne tempa oraz przypisane do klawiszy STS odpowiednie,

KAOSS FX, które daje możliwość

charakterystyczne brzmienia.

kreatywnej kontroli podczas występu.

Pa1000 ustanawia nowy standard
dla profesjonalnych aranżerów.

PROFESJONALNY
ARANŻER
Silnik brzmieniowy Pa1000 wykorzystuje cztery razy większą pamięć PCM w porównaniu
do bestsellerowego Pa900, zwiększając pamięć użytkownika PCM do 600 MB po kompresji.
Do 1152 wzrosła liczba lokalizacji User Style, dzięki czemu nie będziemy się obawiać,
że zabraknie nam miejsca na zapisanie naszych dodatowych styli.

Ulepszony, wbudowany system
nagłośnieniowy zapewnia mocne
i pełne brzmienie, które zostało
wzmocnione standardowo przez

Ten instrument to potężny krok naprzód w porównaniu do legendarnego
i bestsellerowego Pa900, podnosi poprzeczkę oferując nowe,
jeszcze bardziej realistyczne brzmienia i nowe zaawansowane
funkcje dostarczone w smukłej i profesjonalnej obudowie
w bardzo najlepszym stosunku jakość do ceny.

takie funkcje jak TC Helicon
Harmonizer, odtwarzacz
i nagrywarka MP3 oraz podwójny
Profesjonalnie przygotowane

sequencer z crossfaderem.

polskie style, dzięki którym wiernie zagrasz
Dzięki wyjściu video możesz

największe polskie przeboje!
Style posiadają oryginalne

MEGA PACK
STYLE

tempa oraz przypisane

ekran, na który będą wyświetlane
teksty utworów. Wszystko to zostało

do klawiszy STS odpowiednie,
charakterystyczne brzmienia.

podłączyć do instrumentu zewnętrzy

by

3

„zapakowane” do wysokiej jakości
obudowy i aluminiowymi bokami
oferując elegancki i prestiżowy
wygląd na scenie.

Potężny wewnętrzny ROM - plus do 600 MB
skompresowanych danych PCM użytkownika
- zapewnia dużą pamięć wave i najlepszą
jakość dźwięku.
Trzy dedykowane przełączniki, dwa
dedykowane pokrętła i czterokierunkowy
joystick zapewniają całkowitą kontrolę nad
artykulacją (DNC - Defined Nuance Control).
Duży, 7-calowy wyświetlacz dotykowy TFT Big
TouchView™ z regulowanym pochyleniem.
Prosty i ulepszony interfejs graficzny z funkcją
wyszukiwania umożliwiającej szybką
lokalizację zasobów muzycznych.

PROFESJONALNY ARANŻER
PA300 dostarcza bogatszych i bardziej
Jakość brzmień KORG-a od lat uznawana
jest za najwyższą na świecie,
dlatego tak często właśnie KORG jest wybierany
przez najlepszych, światowych muzyków.

szczegółowych brzmień niż jakikolwiek
inny instrument w tej klasie cenowej.
Do zabawy
Nieograniczone możliwości tworzenia
i odtwarzania (ok. 1000 brzmień i 360 styli).
Do nauki
Wyświetlanie nut, nazw akordów,
tekstów piosenek, 16-ścieżkowy rejestrator.
Do pracy
Profesjonalnie brzmiący instrument
w bardzo przystępnej cenie,
odtwarzanie MP3 z funkcją transpozycji,
unikalna funkcja SongBook!

Profesjonalnie przygotowane polskie style,
dzięki którym wiernie zagrasz największe
polskie przeboje! Style posiadają oryginalne tempa
oraz przypisane do klawiszy STS odpowiednie,
charakterystyczne brzmienia.

MEGA PACK

MEGA PACK
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Pierwsza wersja organów
tranzystorowych VOX Continental,
która pojawiła się w latach 60. XX wieku,

KEYBOARD

to ponadczasowy klasyk

Od tradycji do innowacji.

uwielbiany przez najlepszych graczy
jako praktyczna klawiatura

Ponadczasowy klimat,

VOX powraca z legendarną klawiaturą

w domu i na scenie.

który emanuje z organów VOX,

stworzoną dla profesjonalistów.

Teraz zupełnie nowa klawiatura,

sprawia, że nowy VOX Continental

która podtrzymuje tę koncepcję dzisiaj,

tworzy nową definicję klawiatury

została ponownie wyprodukowana

wykorzystywanej na scenie!

w połączeniu z innowacyjnością

przez markę VOX.
Intuicyjny interfejs instrumentu, przez co
CONTINENTAL doskonale sprawdza się na scenie.
Część organowa starannie modeluje
trzy modele vintage organ.
Wysokiej jakości część E.PIANO, której brzmienia
przygotowano z dbałością o każdy szczegół.
Bogata część PIANO zasilana próbkami o dużej
pojemności. Części KEY/LAYER z szerokim
zakresem możliwości.
Intuicyjne i potężne efekty, zoptymalizowane
pod kątem zastosowań do gry na żywo.
Czujnik dotykowy może sterować różnymi
parametrami. 9 częściowy EQ, który zapewnia
szczegółową kontrolę dźwięków. Brzmienia
typu drive są zapewnione przez NUTUBE.
Nowa klawiatura typu „waterfall” zapewnia
szybką i przyjemną grę. Pokrętło Dynamics
umożliwia swobodne dostosowanie gry
na klawiaturze. Pamięć sceny umożliwia
natychmiastowe przełączanie między
ustawieniami. Lekka i kompaktowa obudowane
wykonano z aluminium i wytrzymałego metalu.
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W zestawie dostępny jest
pedał głośności/ekspresji V861
i statyw ST-Continental.
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NOWOŚĆ

PIANINO CYFROWE

Pianino cyfrowe z akompaniamentami

Akompaniament

XE20, to nowe pianino cyfrowe z 88-klawiszową klawiaturą i dwoma pełnymi fortepianami

XE20 jest wyposażony w automatyczną funkcję muzycznego akompaniamentu zwaną „Styles”. Style pozwalają auto-

koncertowymi na pokładzie. Oferuje również automatyczny akompaniament, dzięki czemu
możemy ćwiczyć grę naszych ulubionych piosenek i naprawdę je wykonywać z podkładem,

matycznie stworzyć zespół muzyczny akompaniujący w dowolnym stylu muzycznym, grając jednym palcem lub akordami lewą ręką. Tonacja akompaniamentu będzie się zmieniała w zależności od dźwięku lub akordu, który grasz.
Sprawdza się to doskonale podczas improwizacji.

poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
Ponad 280 różnych stylów jest dostępnych na pokładzie instrumentu, wśród nich znajdziemy gatunki muzyczne z każdeStyle muzyczne automatycznego akompaniamentu mogą być wybierane i sterowane lewą ręką. W praktyce oznacza to,

go zakątka świata. Każdy styl obejmuje cztery wariacje, od prostych do tych złożonych, plus wstęp i zakończenie na

że pod rękami mamy kontrolę nad całym utworem, zarówno nad partią pianina lub innego instrumentu oraz całego

początku i na końcu każdego utworu. Za pomocą tych przycisków możesz przełączać się między tymi zmianami w rytmie,

zespołu akompaniującego. Graj akordy, a XE20 będzie podążał za Twoimi zmianami w dowolnym stylu muzycznym,

aby urozmaicać swoje wykonanie.

który wybierzesz. Zmień styl muzyczny. Dodaj przejścia i zmianę frazy w dowolnym momencie. Dodaj melodię prawą
ręką. Wszystko to na żywo, podczas gry!

Koncertowanie
i nagrywanie
Gdy poczujesz się komfortowo, możesz nagrać swój występ
na XE-20 i zapisać go. Oprócz własnych utworów możesz
użyć trybu Song, aby odtwarzać demo, audio w formacie
MP3 lub WAV lub standardowe pliki MIDI z pendrive grając
jednocześnie na klawiaturze.

Dwa wyraziste brzmienia

Dostępna

fortepianu koncertowego

różnorodność brzmień

Próbka German Piano dostępna w XE-20 pochodzi od

Oprócz oszałamiających fortepianów, XE20 oferuje

Nagłośnienie i klawiatura
jak w pianinie akustycznym

jednego z najbardziej znanych producentów fortepianów

wszechstronną kolekcję ponad 700 ekspresyjnych i auten-

Głośniki XE20 zostały zaprojektowane tak, aby dostarczyć

na świecie; uwielbiana przez wielu pianistów za wszech-

tycznych dźwięków, w tym pianina elektryczne, organy,

dużą moc i wyrazistość. Wyważona klawiatura mło-

stronność i wyjątkową ekspresję. Charakteryzuje się od-

pady, brasy, stringi, zestawy perkusyjne i wiele innych.

teczkowa zapewnia prawdziwe akustyczne odczucie gry;

ważną tonalnością i genialnym wysokim rejestrem oraz

Wszystkie brzmienia były próbkowane z rzeczywistych

niższe klawisze są cięższe i stają się lżejsze, gdy grasz coraz

dopracowanym niskim zakresem. Italian Piano jest rów-

instrumentów akustycznych i cyfrowych. Każdy z tych rea-

wyżej. Klawiatura jest doskonale wyważona, zapewniając

nież znany na całym świecie ze swoich bogatych rezo-

listycznych dźwięków może być odtwarzany na żywo lub

naturalną, łatwą grę.

nansów i adekwatnej czułości do stylu gry pianisty.

używany jako część akompaniamentu.

PIANINO CYFROWE
88 KLAWISZY Z ARANŻEREM

Pianino cyfrowe Havian 30 zostało
wzbogacone przez moduł aranżera,
znanego z instrumentów serii PA.
Wysokiej jakości próbki zostały
zarejestrowane w wielu poziomach
dynamicznych, z uwzględnieniem
najmniejszych detali.
Z próbkami doskonale zestrojona jest
ważona, 88-klawiszowa klawiatura,
a także pedał damper obsługujący
funkcję half-pedaling.
Havian 30 jest przeznaczony dla tych,
którzy pragną połączyć
funkcję rozrywkową
z najwyższej jakości klawiaturą.

Najwyżej jakości brzmienia fortepianów

Profesjonalnie przygotowane

(próbka fortepianu z rezonansem strun),

polskie style,

pianin i pianin elektrycznych.

dzięki którym wiernie zagrasz największe
polskie przeboje! Style posiadają oryginalne

Ogromna kolekcja wielu innych brzmień
w kompaktowej, stylowej obudowie.

tempa oraz przypisane do klawiszy STS
odpowiednie, charakterystyczne brzmienia.

Brzmienia fortepianu i pianin z rezonansem strun
(wersje Classical/Pop/Jazz/Rock), klawesyny,
pianina elektryczne, klawinety, organy.
5” kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT zapewnia
intuicyjną i łatwą obsługę wszelkich funkcji.
Pełna biblioteka instrumentów,
wyświetlanie nut i tekstów.

MEGA PACK

MEGA PACK

1

2

PIANINO CYFROWE
Nowoczesna konstrukcja zapewnia wszystkie najważniejsze cechy,
ważne dla każdego pianisty: autentyczną klawiaturę fortepianową,
doskonałe brzmienie i łatwość obsługi.
Osiągając pełne, bogate brzmienie
Na rynku znajdują się pianina będące okrojonymi wersjami istniejących modeli.

w smukłej obudowie,

B1 w odróżnieniu od nich powstał zupełnie od nowa, wykorzystując

KORG zastosował technologię MFB

najnowsze technologie.

(Motional Feedback), parę
pełnopasmowych głośników stereo,
oraz membranę pasywną.
Wspólnie te elementy tworzą pełne
harmonicznych brzmienie, imitujące
autentyczne brzmienie pochodzące
z dużej obudowy fortepianu.

Podobnie jak wiele wysokiej klasy pianin
cyfrowych, KORG B1 wykorzystuje
multisample, czyli wiele szczegółowych
próbek realistycznie oddających brzmienie
akustycznego instrumentu.
B1 dostarcza bardziej autentycznych
brzmień, niż instrumenty sprzed kilku lat:
3 brzmienia akustycznych pianin,
2 piana elektryczne,
2 barwy organowe i klawesyn.

B1 SP

PIANINO CYFROWE
LP-180 to cyfrowe pianino posiadające
bardzo wąską obudowę,
pokrywę na klawiaturę oraz 3 pedały.
Pełna, ważona klawiatura 88 (A0–C8)
NH (Natural Weighted Hammer Action)
wiernie odwzorowuje klawiaturę fortepianu.

Ponad 50 lat doświadczeń KORG-a
w produkcji instrumentów elektronicznych
jest gwarancją doskonałych próbek brzmień,
w które wyposażono LP180.

PIANINO CYFROWE

Każdy pianista, bez względu
na stopień zaawansowania gry
doceni instrument, który wiernie
odtwarza brzmienie i klawiaturę
fortepianu koncertowego.
KORG SP-280 zapewnia
komfort gry, piękne brzmienie
oraz piękną, nowo zaprojektowaną,
elegancką i lekką obudowę.

SP-280 posiada 30 wyrazistych, wysokiej
jakości brzmień, pośród nich: pianina,
elektryczne pianina, organy, klawesyn,
smyczki i inne.
Wbudowane dwa gniazda słuchawkowe
sprawiają, że jest to idealne pianino do gry
z nauczycielem.
Możliwa jest również gra trybem
warstwowym, który pozwala grać dwoma
brzmieniami na raz, jak również tryb
partner, który dzieli klawiaturę na część
lewą i prawą, umożliwiając grę dwóm
osobom w tym samym obszarze klawiatury.

Wyprodukowane w Japonii
przez najlepszych i najbardziej doświadczonych
rzemieślników w Kioto.

PIANINO CYFROWE
Wspaniałe, autentyczne brzmienie
fortepianu w pięknej, wąskiej

Pierwsze wrażenie
jest najważniejsze

i smukłej obudowie.

Wysokiej mocy wzmacniacz i głośniki
dokładnie odtwarzają realistyczne
brzmienie fortepianu,
a flagowa klawiatura KORG-a RH3
zapewnia pełną ekspresję gry.

Pianino LP-380 73
w ekskluzywnej wersji 73-klawiszowej
jest dostępne w trzech kolorach!

Wspaniała klawiatura młoteczkowa
trzeciej generacji RH3
(Real Weighted Hammer Action), dzięki
zróżnicowaniu „wagi” klawiszy gwarantuje
stuprocentową symulację klawiatury akustycznej.
Jest to najlepsza klawiatura w swojej klasie.

LP-380 BK

LP-380 RD

PIANINO CYFROWE
KORG C1 to instrument doskonale
zastępujący akustyczne pianino.
Wieloletnie doświadczenie japońskiej firmy KORG

Nie wymaga strojenia i można go

pozwoliło zaprojektować nowoczesny instrument

używać w miejscach, do których trudno

w przystępnej cenie, który spełni wymagania

przetransportować tradycyjny

najbardziej wymagających pianistów.

instrument.
30 realistycznych brzmień, funkcja

Precyzyjnie zaprojektowana klawiatura pozwoli

odtwarzania dźwięku przez Bluetooth,

uczniom na rozwijanie techniki gry,

wbudowany rejestrator i piękny design.

a doświadczonym i wymagającym pianistom
umożliwi ukazanie kunsztu wykonawczego.

Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami
wyposażonymi w Bluetooth, takimi jak smartfony,
tablety, komputery.
Dzięki temu możesz np. akompaniować do
ulubionych tracków a cappella lub do zespołu.
Możesz również to wykorzystać w celach
edukacyjnych lub po prostu słuchać muzyki
wykorzystując doskonałe nagłośnienie G1.

C1 Air BK

l
Najwyższy model klawiatury KORG RH3

C1 Air WH

l
Wbudowany rejestrator
l
30 wysokiej jakości brzmień
l
Nowoczesny system nagłośnieniowy
l
Układ optymalizacji dźwięku stereo w słuchawkach
l
Bezprzewodowe odtwarzanie audio przez Bluetooth
Wyprodukowane w Japonii
przez najlepszych i najbardziej doświadczonych
rzemieślników w Kioto.

l
Najwyższej klasy cyfrowa reprodukcja brzmienia fortepianu

C1 Air BR

PIANINO CYFROWE
Dzięki temu możesz teraz doświadczyć
dźwięki trzech zupełnie różnych
Serce G1 stanowią 3 najbardziej popularne fortepiany koncertowe,

Wszystkie trzy fortepiany koncertowe G1

fortepianów w Twoim domu, wybierając

każde z nich ma unikalny charakter.

realistycznie odtwarzają efekt „rezonansu

brzmienie do odpowiedniej muzyki.

dampera”, który powstaje w wyniku rezonansu

Żadna manufaktura na świecie nie stworzyła dotąd pianina,
które sprostałoby wymaganiom każdego pianisty, dlatego KORG
wybrał 3 odrestaurowane instrumenty z fabryk w Niemczech,

strun akustycznego pianina, gdy damper jest

German Piano

przyciśnięty. W przypadku gdy damper jest
opuszczony i różnie dobrane dźwięki wybrzmiewają

Prawdopodobnie najbardziej popularne
pianino na świecie, wybierane przez

uzyskujemy „rezonans strun”.

wielu pianistów i sale koncertowe.

Austrii i Japonii.

Charakteryzuje się bogactwem brzmienia
wysokich tonów, okrągłym basem i
mocnym dźwiękiem.
Austrian Piano
Instrument z bogatą historią, oferuje
ciepłe, ale zarazem doskonałe, pełno
barwne brzmienie.
Japanese Piano
Japońskie pianino charakteryzuje się
dynamicznym dźwiękiem i jest często
wykorzystywane w wielu gatunkach
muzycznych, od muzyki klasycznej po
jazz i pop.

Dla uzyskania brzmienia jak najbardziej zbliżonego
do instrumentu akustycznego, trzy główne
fortepiany w G1 analizują dynamikę gry tak,
aby płynnie przechodzić pomiędzy warstwami
próbek fortepianu. Od delikatnego pianissimo do
potężnego fortissimo, ekspresja pianisty
realistycznie odbija się w dźwiękach.

Wyprodukowane w Japonii
przez najlepszych i najbardziej doświadczonych
rzemieślników w Kioto.

G1 Air BK

G1 Air WH

G1 Air BR

PIANINO CYFROWE
D1 oferuje odczucie gry klasycznego grand
piano, na scenie lub we własnym pokoju.
Brak głośników sprawia, że pianino jest

Dzięki opracowanej przez KORG-a wyjokiej jakości

Dla klawiszowców i pianistów

klawiaturze i bogatej gamie 30 barw,

zainteresowanych nie tylko muzyką

które dosłownie błyszczą, instrument ten idealnie
nadaje się do codziennych ćwiczeń i występów.

klasyczną, ale także jazzem, rockiem

lekkie i zgrabne, idealne do codziennej

czy funkiem, wygoda grania w pokoju

praktyki lub występów na żywo.

treningowym oraz możliwość zabrania

Z pewnością zaspokoi potrzeby
pianistów i klawiszowców
każdego muzycznego gatunku.

Wykonana w Japonii wysokiej jakości klawiatura RH3
l

pianina ze sobą wszędzie, jest kluczowa.

Kompaktowa obudowa, którą możesz zabrać wszędzie
l

Co więcej, niezwykle precyzyjne odczucie

Trzydzieści wysokiej jakości brzmień
l

gry i ważona klawiatura są również

Wygodne funkcje
l

wymagane. D1 jest pianinem, które

Najnowocześniejsza technologia wiernie odtwarza
l

zaspokaja wszystkie potrzeby pianistów

rezonans fortepianu

i klawiszowców każdego gatunku.

Oprócz standardowych gniazd LINE OUT dostępne
l
są również złącza MIDI IN / OUT

Przy pracy nad D1, KORG skupił się

Statyw do nut i dedykowany sustain w zestawie
l

na zapewnieniu najwyższej jakości,

Statyw i pokrowiec dostępne są opcjonalnie
l

smukłej, kompaktowej konstrukcji.
Rezultatem tego jest najwyższej klasy
klawiatura, która oferuje odczucie gry
klasycznego fortepianu, a jednocześnie
instrument jest mobilny.

Stage Vintage Piano
SV1 to kompedium wiedzy o brzmieniu dawnych instrumentów:
elektromechanicznych, analogowych, tranzystorowych,
a także niezwykle popularnych efektów nazywanych VINTAGE.
Zaprojektowany dla najbardziej
wymagających muzyków, dla których liczy się
każdy szczegół, a na scenie muszą mieć
wszystko pod kontrolą, bez konieczności
„przebijania się” przez skomplikowane

NOWOŚĆ

strony menu.

SV1
73 klawisze

SV-2: Ewolucja współczesnej klasyki
Stworzona 10 lat temu linia Stage Vintage szybko zyskała uznanie najbardziej wymagających.
Kombinacja intuicyjnego panelu sterowania, najwyższej klasy klawiatury, realistycznego
oddania barw vintage, wraz z charakterystycznymi analogowymi efektami oraz światowej
klasy brzmieniami fortepianów spodobała się muzykom.

ST SV1
Statyw

SV-2 to najnowszy instrument serii Stage Vintage, który posiada dużo więcej od swojego poprzednika. Więcej brzmień,
pamięci, polifonii, więcej presetów i jeszcze większą kontrolę. Jest tu wszystko, czego możesz się spodziewać po
profesjonalnym instrumencie scenicznym, a nawet więcej. Sprawdź także model SV-2S wyposażony we włoski system
nagłośnieniowy K-ARRAY.

SV1 88 klawiszy

CB SV1 Futerał
Brzmienia stworzone przy użyciu technologii Korg RX
(Real eXperience), zostały odtworzone z największą,
nieosiągalną dotąd starannością.
Korg poszedł krok dalej i oprócz brzmień, dokładnie
odtworzył cały, dawny tor sygnału, włączając wczesne
efekty, analogowe wzmacniacze i specyficzne dla danych
instrumentów kolumny głośnikowe.
Gdy raz dotkniesz SV-1, zrozumiesz co znaczy przyjemność
z gry. Klawiatura RH3 (Real Weighted Hammer Action)
to obecnie najbardziej zaawansowana klawiatura Korg-a,
oferująca naturalną akcję, charakterystyczną
dla instrumentów akustycznych.

Więcej, więcej, więcej
SV-2 posiada ponad dziesięć razy większą pamięć próbek
niż jego poprzednik i mieści 72 fabryczne presety, a także
64 miejsca na brzmienia użytkownika, do których dostęp
jest natychmiastowy.
Dzięki oprogramowaniu SV-2 Editor użytkownik może sam
tworzyć łączone barwy (layer), a także tworzyć presety
z punktem podziału Split i zapisywać je w banku Favorite.
Pojedynczy program może składać się z aż trzech głosów,
np. brzmienia fortepianu połączonego ze smyczkami i basu
grającego poniżej punktu podziału Split.
Polifonia także urosła i wynosi obecnie 128 głosów!

PIANINO CYFROWE dla dzieci
Idealne rozwiązanie dla muzyków poszukujących statywów premium do swoich instrumentów. Statywy
są dostępne dla wersji 61, 73-76 i 88-klawiszowych, można również wykorzystać statyw do kilku

Pierwsze wrażenie
jest najważniejsze!

mniejszych klawiszy. Zapewniają doskonałe wsparcie dla instrumentów i świetnie się prezentują. Pozwalają
na regulację wysokości, kąta ustawienia klawiatury, głębokości i liczby przytwierdzonych instrumentów.
Statywy SEQUENZ to solidność, wysoka jakość i mobilność.

Standard-L-SV

Standard-M-SV

statyw do klawiatur

statyw do klawiatur

88-klawiszowych

73/76-klawiszowych

chromowana stalowa rura

chromowana stalowa rura

wymiary: 1,600 x 600 x 1,100 mm

wymiary: 1,440 x 600 x 1,100 mm

maksymalna szerokość instrumentu: 1,480 mm

maksymalna szerokość instrumentu: 1,320 mm

waga: 9 kg

waga: 8,5 kg

zakres wysokości: 650 - 1,100 mm

zakres wysokości: 650 - 1,100 mm

maksymalne obciążenie: 35 kg

maksymalne obciążenie: 35 kg

opcjonalne rozszerzenie: STA-L-S

opcjonalne rozszerzenie: STA-M-S

dedykowany do: KRONOS 88, KRONOS LS 88,

dedykowany do: GRANDSTAGE 88/73, SV1 73,

KROME 88, KROSS 88, SV-1 88

KRONOS 73, KROME 73, HAVIAN 30

Standard-L-ABK

Standard-S-ABK

statyw do klawiatur

statyw do klawiatur

88-klawiszowych

61-klawiszowych

tinyPIANO to „dorosły” instrument

aluminiowa rura

aluminiowa rura

wymiary: 1,600 x 600 x 950 mm

wymiary: 1,250 x 600 x 950 mm

w zabawkowej obudowie.

maksymalna szerokość instrumentu: 1,480 mm

maksymalna szerokość instrumentu: 1,130 mm

waga: 6,6 kg

waga: 6,3 kg

zakres wysokości: 650 - 950 mm

zakres wysokości: 650 - 950 mm

maksymalne obciążenie: 30 kg

maksymalne obciążenie: 30 kg

opcjonalne rozszerzenie: STA-L-B

opcjonalne rozszerzenie: STA-L-B

dedykowany do: KRONOS 88, KRONOS LS 88,

dedykowany do: KRONOS 61, KROME 61,

KROME 88, KROSS 88, SV-1 88

KingKORG, PA900, KROSS 61

Zabawkowy instrument nie musi brzmieć
jak zabawka, a może być dla dziecka
początkiem długiej przygody z muzyką.

Niepowtarzalny design i jakość
gwarantuje ponad 50-letnie
doświadczenie firmy KORG!

SYNTEZATORY ANALOGOWE

Volca Kick

Volca FM

Volca Beats

VOLCA KICK to analogowy generator brzmień stopy,

Niezrównane bity wygenerowane z mocnych, analogowych brzmień perkusyjnych i sekwencer w stylu Electribe.

który został stworzony do projektowania tego typu

Nawet dzisiaj, po ponad trzydziestu latach od dominacji syntezatorów analogowych, nadal nie chcemy porzucić

dźwięków. Analogowy obwód stworzono na bazie

brzmienia analogowych maszyn perkusyjnych. Te tłusto brzmiące maszyny mają taką moc, która jest

mocnego, dźwięcznego brzmienia oryginalnego filtra

w stanie przeciwstawić się brzmieniom gitary i akustycznej perkusji, zarówno w studiu,

MS-20. Poczuj wspaniałą moc analogowego „kicka”,

jak i podczas gry na żywo. Volca Beats daje tę analogową

którego nie zastąpią żadne pluginy czy sample!

moc brzmienia bębnów + łatwy w użyciu
sekwencer krokowy.

VOLCA FM jest 3-głosowym syntezatorem cyfrowym
FM, który całkowicie odtwarza dźwiękowy silnik
klasycznego syntezatora FM oraz zapewnia z nim
kompatybilność.
Unikalny interfejs ułatwia manipulowanie charakterystycznymi brzmieniami FM-ki również tym, którzy nie
są biegli w obsłudze syntezy FM. 16-krokowy sekwencer,
to jedna z cech volki, która dostarcza też nowe funkcje.

Volca Bass

Volca MIX
4-kanałowy analogowy mikser pozwoli na

Brzmienia potężnych analogowych

zarządzanie zestawem kilku urządzeń.

basów i sekwencer w stylu Electribea

Fader’y głośności, filtry LO/HI CUT oraz master

dostępne w 1 urządzeniu.

chain umożliwiają radykalną transformację

Agresywne brzmienia, które są w stanie

brzmienia wchodzącego do miksera.

współgrać z perkusją, tłuste brzmienia,

Dodatkowo jest dostępna funkcja SYNC

które wspierają rytm, brzmienia funky

dla wszystkich kanałów oraz zasilanie dla 3 urządzeń

generujące Groove – Vocla Bass jest

VOLCA. W zestawie zasilacz i kable zasilające.

analogowym groove boxem, który posiada
wszystko czego potrzebujesz dla szeroko
pojętych linii basowych.

Volca Sample
Sekwencer pracujący w czasie rzeczywistym,
umożliwiający tworzenie i edycje sekwencji
w oparciu o sample. Jest to potężne narzędzie

Volca Keys

pracujące samodzielnie, lub jako element

Idealny syntezator wprowadzający do świata syntezy, z prostym - ale potężnym

setupu VOLCA.

analogowym, polifonicznym silnikiem brzmieniowym i loop sekwencerem.

Pełna radość pracy z samplerem pierwszej

Ten 27-klawiszowy analogowy lead synth oferuje niesamowicie potężny dźwięk.

generacji, w którym surowe dźwięki – wokali,

Począwszy od sekcji filtrów, która wykorzystuje projekt obwodów legendarnego

wypowiedzianych słów, ambientowe i glitchowe

miniKORGA 700S (1974 rok), dostarczany jest zadziwiający dźwięk, który w pełni

brzmienia stanowią surowy materiał do kreacji!

wykorzystuje potencjał Korga.

Analogowy syntezator - delay wstęgowy,
kontrola czasu i feedbacku w całkowicie
analogowym stylu.

MUZYCZNA STACJA ROBOCZA

SYNTEZATOR ANALOGOWY

Stacja do produkcji
muzycznej
odradza się na nowo

Nowy Pitch LFO

dzięki najnowszej

z wyborem określonego

technologii KORGA,

kształtu fali, zakresu

zaczerpniętej

i intensywności.

z najbardziej
popularnych

Oryginalny, analogowy

produktów, takich jak

filtr VCF zaczerpnięty

KingKORG, Kaossilator,

z MS-10 i MS-20.

KAOSS pad i Taktile.
Może być dodawany do każdego
zewnętrznego źródła dźwięku
poprzez gniazdo AUX IN.
200 gotowych patternów zostało stworzonych

Wsparcie dla polifonicznego playbacku,

w klimacie House i Techno oraz w bardzo świeżych

co jest niezbędne dla stylów wymagających

gatunkach, takich jak Trap i EDM.

skomplikowanej akordowej progresji.

Analogowy syntezator wstęgowy,
2 analogowe oscylatory (VCO)
z możliwością indywidualnego strojenia.

MUZYCZNA STACJA ROBOCZA

SYNTEZATOR
SYNTEZATOR ANALOGOWY
ANALOGOWY

Oryginalny analogowy filtr (VCF)
Stacja do produkcji

zaczerpnięty z klasycznych MS-10 i MS-20,

muzycznej z silnikiem

umożliwia odcięcie i kontrolę

brzmieniowym

poziomu szczytowego.

samplera pozwala
na wykorzystywanie
swoich własnych
brzmień (sampli)
w produkcjach.

Efekty Master

Na pokładzie znajdują się również silniki modelowania

X-MOD (z pokrętłem intensywności)

mogą być kontrolowane

brzmienia, które idealnie nadają się do tworzenia

obwód od klasycznego

z touch pada.

partii syntetycznych basów czy padów.

Korga Mono/Poly.

KLAWIATURA MIDI BLUETOOTH

Wielofunkcyjny, kompaktowy kontroler.

KONTROLERY MIDI USB

Przełączanie między ścieżkami, zaawansowane parametry.
Współpraca z większością dostępnego oprogramowania.

25-klawiszowa klawiatura, idealna do użytku z laptopem.
Super dokładność i czułość na nacisk klawiszy.
Przycisk sustain - idealny do partii fortepianowych.

Kontroler pad – świetny do gry i wbijania bębnów.
Szesnaście wrażliwy i czułych na dynamikę padów.
Sterowanie parametrami MIDI poprzez XY Touchpad.

Zbyt wiele kabli w studiu?
Czy przeszkadzają one w różnych
konfiguracjach i ustawieniach?

MOBILNY KONTROLER MIDI

W zestawie otrzymujemy
pokaźny zestaw oprogramowania
KORG Software Bundle!

Idealny kontroler do Twojego domowego studia. Umożliwia bezprzewodową kontrolę

KORG - producent bestsellerowej serii

dowolnych parametrów oprogramowania DAW i każdego innego muzycznego softwaru

klawiatur MIDI microKEY i microKEY 2

wspierającego MIDI, w tym również programów

przynosi rozwiązanie - bezprzewodowe klawiatury microKEY Air!

DJ-skich, takich jak TRAKTOR czy SERATO.
25 klawiszy

Możesz je łatwo połączyć bezprzewodowo
m.in. z aplikacjami KORG Gadget, KORG Module
i GarageBand, a także z programami DAW
37 klawiszy

w systemach MAC i Windows.
Klawiatury microKEY Air można również łączyć
w tradycyjny sposób kablem USB.
microKEY zasilany jest wtedy przez port

49 klawiszy

USB i nie wymaga baterii,
ani zewnętrznego źródła zasilania.
Kontroler all-in-one, który może dostarczyć
inspiracji wszędzie tam, gdzie się znajdujesz.

61 klawiszy

Kontroler jest wyposażony w klawiaturę,
potencjometry, pady i dotykowy touch pad,

microKEY dostarczany jest

dzięki czemu bardzo szybko możesz zamienić

z dużą kolekcją
oprogramowania muzycznego.

MOBILNY KONTROLER MIDI

swój muzyczny pomysł w gotowe nagranie.

Kaossilator PRO+

STAGEMAN 80

syntezator frazowy / loop recorder

Najwyższej jakości przenośny,
wielofunkcyjny system audio
z maszyną perkusyjną i rekorderem

Syntezator, który pozwala wykonywać
i tworzyć wielowarstwową muzykę
w dowolnym stylu poprzez

Gdy potrzebujesz rytmu do swoich

jedno dotknięcie palca.

solowych koncertów, do wyboru masz
różnego rodzaju maszyny perkusyjne,

Unikalny interfejs pozwala odgrywać

ale żadna z nich nie brzmi naturalnie.

muzyczne melodie i frazy poprzez
delikatne ruchy na padzie.

STAGEMAN 80 jest wyposażony w dziesiątki rytmów,
Poziome ruchy kontrolują wysokość dźwięku,

które dzięki nowej technologii „Real Groove Technology”

pionowe kontrolują aspekty brzmienia,

brzmią bardzo realistycznie.

takie jak cutoff, feedback oraz głębokość modulacji.

WAVEDRUM GLOBAL

Kaoss PAD 3+

DYNAMICZNY SYNTEZATOR PERKUSYJNY

procesor efektów / sampler
KAOSS PAD słynący z intuicyjnego touchpada

Najpotężniejszy syntezator perkusyjny

ujrzał światło dzienne w 2006 roku.

w rodzinie Wavedrumów.

Do dziś jest bardzo ceniony przez muzyków
i DJ-ów na całym świecie za jego super

Oferuje największą paletę świeżych brzmień

efekty i funkcjonalność samplera.

oraz dźwięków instrumentów
KAOSS PAD 3+ jest pracującym w czasie rzeczywistym

perkusyjnych z całego świata.

procesorem efektów, który generuje najświeższe brzmienia.

Instrument zapewnia

Kombinacje efektów, które stały się podstawą wielu

doskonałą jakość oferowanych presetów

gatunków muzycznych dzięki KP3, teraz zostały

oraz zupełnie nową funkcjonalność.

Cliphit
Mobilny zestaw perkusyjny CLIPHIT,

wzniesione na nowy, wyższy poziom.

Kaossilator 2S
syntezator / sampler

to nowy elektroniczny zestaw perkusyjny,

Z Kaossilatorem 2S możesz tworzyć muzykę

który idealnie nadaje się do ćwiczeń i gry.

przesuwając palcami po touchpadzie.
Muzyka jest dosłownie pod Twoimi palcami.

Podepnij klipy z wewnętrznym
sensorem do czasopisma,
biurka lub innej powierzchni,

Przesuwając palce na osi poziomej zmieniasz
wysokość dźwięku. Oś pionowa zmienia brzmienie.
Nawet jeśli nie potrafisz grać na żadnym instrumencie

przekształcając ją w werbel,

przy pomocy Kaossilatora 2S z łatwością stworzysz

hi-hat lub talerz.

dobrze brzmiący utwór.
Kaossilator 2S posiada 150 wysokiej jakości brzmień.

DS-DAC-10R
PRZENOŚNY SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY
KONNECT to przenośny stereofoniczny system nagłośnieniowy

1 BIT rejestrator USB-DAC / ADC

Ciesz się życiem słuchając wspaniałego i wiernego brzmienia
nagranego w formacie DSD.

zapewniający wysokiej jakości brzmienie, oraz wszystko czego
potrzebujesz do nagłośnienia niewielkiego koncertu, występu DJ-a,

„High-Resolution" to ostatnia bariera jakości dźwięku. Brzmienie DAC-ów jest bardzo

odtwarzania muzyki i głosu podczas wykładów, lekcji tańca,

obfite i oferuje możliwość odtwarzania najwyższej jakości formatów audio.

prezentacji itd.

Jedyną rzeczą, której do tej pory brakowało była niewielka dostępność materiału
muzycznego i innych materiałów źródłowych w wysokiej jakości „High-Resolution”.

KORG jako jeden z pierwszych producentów udostępnił format audio DSD w urządzeniach
z serii MR, zarówno w urządzeniach domowych jak i rozwiązaniach mobilnych.
Ponadto, ich uzupełniające oprogramowanie AudioGate współpracuje ze wszystkimi najnowszymi
Dzięki doskonałej jakości dźwięku KONNECT

formatami i szybko stało się standardem dla odtwarzania audio w wysokiej jakości.

nie ma konkurencji wśród niewielkich,
mobilnych systemów nagłośnieniowych
i zapewnia mocne, czyste brzmienie.
KONNECT oferuje bardzo przejrzysty interfejs użytkownika, który w szybki sposób pozwala na wybór

DS-DAC-10R + AudioGate 4 – to wszystko
czego potrzebujesz, aby nagrywać
w formacie DSD.

odpowiednich ustawień EQ odpowiednich dla różnych źródeł dźwięku, a także może być kontrolowany
bezprzewodowo przez tablet, lub smartfon.

Wystarczy, że użyjesz kabla USB,
aby podłączyć DAC-a
do komputera.
DS-DAC-10R obsługuje
5,6 MHz i 2,8 MHz formatem DSD
dla odtwarzania i nagrywania,
a także formatów PCM aż do 192 kHz / 24-bit.

MEGA MUSIC Sp. z o.o.
ul. Leśna 15, 81-876 Sopot
tel. (58) 551-18-82, biuro@megamusic.pl
www.KORG.megamusic.pl
www.facebook.com/KorgPolska

