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To pianino, to nowy początek!

Pianino cyfrowe nowej generacji. Zapewnia przyjazny panel funkcyjny i jest bardzo proste w obsłudze
- idealne, jako pierwsze pianino dla nowego muzyka! Szczególną wagę zwróciliśmy na to, aby odczucie
gry było idealnie zbliżone do gry na pianinie akustycznym. B2 oferuje starannie dobrane brzmienia,
stawiając przede wszystkim na dźwięki legendarnych fortepianów z całego świata.
B2 może być umieszczone na standardowym statywie typu X
lub na dedykowanym statywie KORG-a. Dostępna jest również
wersja B2SP, która oprócz pianina i statywu oferuje 3 pedały
wbudowane w statyw. Opcją jest wersja pianina B2N, która
posiada tzw. „lekką klawiaturę”.
12 nowych, bardzo starannie wyselekcjonowanych brzmień
B2 oferuje 12 różnorodnych brzmień. Poczynając od pięciu
nieskazitelnych brzmień fortepianu pochodzących z nowego sil-

nika brzmieniowego, poprzez bogato brzmiące, charakterystyczne pianina elektryczne, na organach, klawesynie i smyczkach
kończąc.
Oprócz uchwycenia potężnego zakresu tonalnego fortepianu,
starannie dobrane dźwięki pianina cyfrowego B2 odwzorowują
również wibracje strun oraz rezonanse tłumiące, które nadają
fortepianowi wyjątkowy charakter.
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German piano
Ten światowej sławy niemiecki fortepian jest uwielbiany przez
niezliczoną liczbę pianistów, ze względu na różnorodną moc ekspresji, którą możemy wyrazić poprzez jego unikalny charakter.
Z oszałamiającą dynamiką dźwiękową i energią, jego paleta
„barw” waha się od wspaniałych wysokich tonów do przerażająco szczegółowych niskich. Dostępne na pokładzie B2 brzmienia oferują majestatyczny „German concert piano” i „Classic
piano”, znany z delikatnego i złożonego brzmienia.
Italian piano
Włoskie pianino o pięknym, jasnym wyrazie, bogatym rezonansie
i satysfakcjonującym wybrzmieniu ulubione przez pianistów poszukujących jego wyjątkowej wrażliwości. Na pokładzie B2 znajdziemy „Italian concert piano”, jasno tonowe „Jazz piano” i pięknie rezonujące „Ballad piano”.
Electric piano
E-piano, które odtwarza różnice w tonach ze względu na dynamikę gry, a nawet symuluje dźwięk opuszczenia klawiszy. Dzięki
temu brzmieniu zaczarujesz wszystkich dźwiękami pianina elektrycznego, które są natychmiast rozpoznawalne, bo pojawiały
się wielokrotnie w hitowych produkcjach muzycznych na przestrzeni ostatnich dekad.
Organ
Organ to dźwięki odpowiednie dla rocka i jazzu. Sprawdzą się
również w sytuacjach, w których chcemy osiągnąć wysublimowane brzmienie prawdziwych organów piszczałkowych.
Klawiatura, która odwzorowuje grę na akustycznym pianinie
Instrument wykorzystuje klawiaturę Natural Weighted Hammer
Action (NH), która odwzorowuje to samo wrażenie gry, które
zapewniają młoteczki w pianinie akustycznym, zapewniając że
niski rejestr jest cięższy, a wysoki rejestr jest lżejszy. Klawiatura jest
bardzo czuła i reaguje nawet na najbardziej niuansowy dotyk
czubków palców.

B2 dostarcza zestaw złącz umożliwiający korzystanie z instrumentu w połączeniu z różnorodnym oprogramowaniem
i sprzętem muzycznym. To otwiera nowe możliwości korzystania z pianina cyfrowego, który pomaga użytkownikom tworzyć
świetną muzykę.
USB MIDI/AUDIO
Możesz użyć kabel USB (sprzedawany osobno), aby podłączyć
port USB tego instrumentu do smartfona, tabletu lub komputera,
a następnie użyć B2 jako klawiatury MIDI do odtwarzania
zewnętrznego modułu dźwiękowego. Odegraną partię na B2
można zapisać jako dane muzyczne np. na smartfonie, a dźwięk
ze smartfona lub innego urządzenia można usłyszeć przez
głośniki B2.
Wejście AUDIO
Podłączając gniazdo słuchawkowe jack w smartfonie lub w innym
urządzeniu, możesz odtwarzać ulubioną muzykę przez głośniki
B2 i cieszyć się grą w tym samym czasie. Nawet gdy nie grasz na
pianinie, możesz używać B2 jako zestawu głośników domowych
do słuchania muzyki.
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Cechy główne:
?
Nowy silnik brzmieniowy fortepianu z 12 starannie dobranymi

brzmieniami

Funkcjonalność
przydatna
dla początkujących,
stworzona
przez ekspertów!

?
Klawiatura odwzorowująca grę na akustycznym pianinie
?
Wyposażony w uniwersalne złącza i/o
?
Pakiet oprogramowania do ćwiczeń
?
Wygoda i funkcjonalność dzięki zachowanej prostocie obsługi
?
W zestawie pulpit na nuty i urządzenia mobilne
?
Wiele ustawień klawiatury
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SP-280
PIANINO CYFROWE

Idealne do grania w domu i na scenie
Każdy pianista, bez względu na stopień zaawansowania gry, docenia instrument, który wiernie
odtwarza brzmienie i klawiaturę koncertowego Grand Piana. KORG SP-280 zapewnia ten komfort gry
i piękne brzmienie oraz piękną, nowo zaprojektowaną, elegancką, lekką obudowę.

Dzięki możliwości przełączania pomiędzy czterema brzmieniami
samplowanego fortepianu, w zależności od dynamiki gry, SP280 zapewnia odczucie niewiarygodnie przypominające grę na
pianinie akustycznym. Od delikatnego pianissimo do
dynamicznego fortissimo, dźwięk reaguje realistycznie na to, jak
grasz. Szczególnie słychać to w brzmieniu Grand Piano, które
również reprodukuje dźwięk rezonansu dampera.
SP-280 posiada 30 wyrazistych, wysokiej jakości brzmień, pośród
nich: pianina, elektryczne pianina, organy, klawesyn, smyczki i
inne. Możliwa jest również gra trybem warstwowym, który
pozwala grać dwoma brzmieniami na raz oraz tryb partner, który
dzieli klawiaturę na część lewą i prawą, umożliwiając grę dwóm
osobą w tym samym obszarze klawiatury. Wbudowane dwa
gniazda słuchawkowe sprawiają, że jest to idealne pianino do gry
z nauczycielem.

również subtelne odgłosy, które występują po zwolnieniu
klawisza. To również udało się odtworzyć bardzo wiernie.
Dostępnych jest 6 odmian brzmień e-piano powszechnie
używanych w muzyce pop lat 60-tych i 70-tych oraz w muzyce
soul.
KORG SP-280 oferuje 3 efekty:
- BRILLIANCE, dostosowanie jasności tonów
- REVERB, pogłos symuluje naturalną atmosferę pomieszczenia
- CHORUS, dodaje przezroczystości barwie.

Cechy główne:
?
Bogate, dynamiczne brzmienia fortepianu.
?
Autentyczne, vintagowe brzmienia elektrycznych pianin (Rhodes,

Wurlitzer i inne), idealne do występów na żywo.
?
Duża moc wzmacniacza, zapewniająca zapas głośności.
?
Nowy, stylowy wygląd.
?
Nowa klawiatura NH (Natural Weighted Hammer Action) wiernie

odtwarzająca klawiaturę akustycznego pianina;
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?
Lekka konstrukcja sprawia, że instrument jest łatwy w transporcie.
?
Nowo zaprojektowany statyw jest lekki i łatwy do rozstawienia.
?
Dostępne wejście stereo, dedykowane do grania z zewnętrznymi

źródłami dźwięku (np. z podkładami z zewnętrznego odtwarzacza).

Konstruując SP-280 inżynierowie KORGa szczególną uwagę
zwrócili na zapewnienie wysokiej jakości barwy elektrycznych
pianin, które są bardzo precyzyjne i brzmią satysfakcjonująco.
Jednak na brzmienie klasycznego elektrycznego pianina składa
się nie tylko odegrana barwa odpowiednia do dynamiki gry, ale

SP-280 BK

Pianino, które zabierzesz wszędzie
D1 oferuje odczucie gry klasycznego grand piano, na scenie lub we własnym pokoju.
Brak głośników sprawia, że pianino jest lekkie i zgrabne, idealne do codziennej praktyki
lub występów na żywo.

D1 z pewnością zaspokoi
potrzeby pianistów
i klawiszowców
każdego muzycznego
gatunku.

Dla klawiszowców i pianistów zainteresowanych nie tylko
muzyką klasyczną, ale także jazzem, rockiem czy funkiem,
wygoda grania w pokoju treningowym oraz możliwość zabrania
pianina ze sobą wszędzie, jest kluczowa.
Co więcej, niezwykle precyzyjne odczucie gry i ważona klawiatura są również wymagane. D1 jest pianinem, które zaspokaja
wszystkie potrzeby pianistów i klawiszowców każdego
gatunku.

D1 SC

Cechy główne:

Pokrowiec do pianina cyfrowego D1

?
Wykonana w Japonii wysokiej jakości klawiatura RH3
?
Kompaktowa obudowa, którą możesz zabrać ze sobą wszędzie
?
Trzydzieści wysokiej jakości brzmień
?
Najnowocześniejsza technologia wiernie odtwarza
?
rezonans fortepianu
?
Wygodne funkcje, których można oczekiwać

od pianina cyfrowego
?
Oprócz standardowych gniazd LINE OUT

dostępne są również złącza MIDI IN / OUT
?
Statyw do nut i dedykowany sustain

są zawarte w zestawie
?
Statyw i pokrowiec dostępne są opcjonalnie

Przy pracy nad D1, KORG skupił się na zapewnieniu
najwyższej jakości, smukłej, kompaktowej konstrukcji.
Rezultatem tego jest najwyższej klasy klawiatura,
która oferuje odczucie gry klasycznego fortepianu,
a jednocześnie instrument jest mobilny.
Dzięki opracowanej przez KORG-a wyjokiej jakości
klawiaturze i bogatej gamie 30 barw,
które dosłownie błyszczą,
instrument ten idealnie nadaje się
do codziennych ćwiczeń i występów.

LP-180
PIANINO CYFROWE
50 lat doświadczeń KORG-a
w produkcji instrumentów
elektronicznych jest gwarancją
doskonałych próbek brzmień,
w które wyposażono LP180.

Dla początkujących i zaawansowanych
KORG 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.

Specyfikacja
?
Kolory: Czarny (LP-180-BK), Biały (LP-180-WH)
?
Klawiatura: 88 klawiszy (A0–C8), NH (Natural Weighted Hammer

Action)
?
Wybór czułości klawiatury: Light, Normal, Heavy
?
Strój: Transpozycja, precyzyjne dostrajanie
?
Moduł brzmieniowy: Stereo Piano System
?
Maksymalna polifonia: 120 głosów (60 głosów Stereo)
?
Brzmenia: 10 brzmień: 2 x pianino akustyczne, 2 x pianino elektry-

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-180 WH

czne, klawesyn, Clavi, wibrafon, organy elektyczne, organy piszczałkowe, smyczki
?
Efekty: Reverb i Chorus
?
Utwory demonstracyjne: 10 (po jednym na brzmienie)
?
Pedały: Damper, Soft, Sostenuto (obsługiwana funkcja half-damper)
?
Złącza: Słuchawkowe x 2 (stereofoniczny mini jack, używane także
jako wyjście audio), MIDI OUT, złącze na pedalboard.
?
Przyciski: Power, Volume, PIANO PLAY (do wyboru utworów
demonstracyjnych), SOUND (do wyboru brzmień).
?
Wzmacniacz: 2 x 11W
?
Głośniki: owalne (16cm-8cm) x 2
?
Zasilanie: Zasilacz DC 20V (w komplecie)
?
Pobór mocy: 13W
?
Wymiary: (W x D x H) 1,365 × 274 × 781 mm (ze statywem)
?
Waga: 23,3 kg (włączając statyw)
?
Akcesoria: zasilacz AC, statyw, pedalboard, kabel zasilający

LP-180 BK

LP-380
PIANINO CYFROWE
Prestiżowe pianino cyfrowe LP-380,
wyposażone w wysoko cenioną klawiaturę RH3,
jest produkowane w Kyoto, w Japonii
przez doświadczonych rzemieślników.
Swoje doświadczenie i wiedzę zdobyli oni przy produkcji
najbardziej cenionych pod względem jakości cyfrowych
instrumentów muzycznych.
Celem KORG-a jest pełna satysfakcja klientów, dlatego
jesteśmy dumni z produkcji fortepianów, dzięki którym muzycy
mogą cieszyć się grą przez wiele lat.

Świetny styl i perfekcyjne wykonanie
LP-380 zapewnia wspaniałe, autentyczne brzmienie fortepianu w pięknej, wąskiej i smukłej obudowie.
Płaska obudowa wygląda stylowo, również gdy pokrywa klawiatury jest zamknięta.
Wysokiej mocy wzmacniacz i głośniki dokładnie odtwarzają realistyczne brzmienie fortepianu,
a flagowa klawiatura KORG-a RH3 zapewnia pełną ekspresję gry.
Stylowy Design
LP-380 jest pianinem cyfrowym, które zostało zaprojektowane w
stylu, pasującym do wnętrza mieszkania. Głębokość pianina, to
tylko 26 cm, dzięki temu zmieści się wszędzie. Drewniana
pokrywa klawiatury z systemem delikatnego zamykania jest
płaska na górze, co sprawia, że wygląda elegancko, również
kiedy na nim nie grasz. Klawiatura RH3, trzy pedały oraz głośniki
dużej średnicy (2x 22W) zapewniają doskonały realizm gry i
bogate brzmienie fortepianu. Pianino dostępne jest w 2 kolorach:
czarnym i białym.

MIDI
LP-380 obsługuje MIDI, jednolity standard przesyłania danych
muzycznych pomiędzy elektronicznymi instrumentami muzycznymi i komputerem. MIDI umożliwia podłączenie urządzeń, tak
żeby kontrolowały siebie i wykorzystanie LP-380 jako 16częściowego modułu brzmieniowego.

Bogate brzmienia fortepianu
Aby odtworzyć odczucie gry na fortepianie akustycznym jak
najdokładniej, próbki pianin przełączają się w zależności od
dynamiki gry. Od subtelnych akcentów, po potężne crescendo,
dźwięk reaguje realistycznie na grę. W szczególności brzmienia
Classic Piano i Grand Piano odtwarzają rezonans dampera, który
występuje, gdy w akustycznym pianinie damper jest wciśnięty,
sprawia to, że gra na LP-380 jest jeszcze przyjemniejsza.
Autentyczne vintagowe brzmienia elektrycznego pianina
Jako producent instrumentów muzycznych, KORG szczególny
nacisk położył na dźwięki elektrycznych pianin. Brzmienia te, nie
tylko odtwarzają sposób w jaki ton reaguje na dotyk, ale również
generują subtelne dźwięki, które pojawiają się po zwolnieniu
klawisza. Dostępnych jest sześć wariantów brzmień, obejmujących te powszechnie stosowane w muzyce pop lat 60. i 70.,
a także te wysoko cenione w muzyce soul. Dostępnych jest w
sumie 30 brzmień.
Uczeń i nauczyciel
Wbudowany metronom pozwala ustawić metrum, tempo i głośność. Umożliwia również użycie dźwięku dzwonka jako akcent.
LP-380 posiada także 2 wyjścia słuchawkowe.

LP-380 RW
Cechy główne:
?
Smukły i stylowy wygląd
?
Bogate, dynamiczne brzmienia fortepianu
?
Wysokiej mocy wzmacniacz zapewniajacy zapas mocy
?
Klawiatura RH3 (Real Weighted Hammer Action 3)
?
Trzy pedały i wsparcie dla half-dampera
?
Wysokiej jakości wykonanie - instrument produkowany przez najle-

pszych i najbardziej doświadczonych rzemieślników w Kioto, w Japonii.

KOLOR
RW BK

LP-380 BK
LP-380 WH

PIANINO CYFROWE

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

Najwyższy model klawiatury KORG RH3
l

Układ optymizacji dźwięku stereo w słuchawkach
l

Współczesny modny design i 3 dostępne kolory
l

30 wysokiej jakości brzmień
l

Najwyższej klasy cyfrowa reprodukcja
l

Bezprzewodowe odtwarzanie audio
l

brzmienia fortepianu
Wbudowany rejestrator
l

przez Bluetooth
Nowoczesny system nagłośnieniowy
l

Doskonałe brzmienie i piękny wygląd
Wieloletnie doświadczenie japońskiej firmy KORG
pozwoliło zaprojektować nowoczesny instrument
w przystępnej cenie, który spełni wymagania
najbardziej wymagających pianistów.

Precyzyjnie zaprojektowana klawiatura pozwoli

KORG C1 to instrument doskonale

uczniom na rozwijanie techniki gry, a doświadczonym

zastępujący akustyczne pianino

i wymagającym pianistom umożliwi ukazanie kunsztu

Nie wymaga strojenia i można go używać w miejscach,

wykonawczego.

do których trudno przetransportować tradycyjny instrument.
30 realistycznych brzmień, funkcja odtwarzania dźwięku przez

KORG C1 to instrument doskonale

Bluetooth, wbudowany rejestrator i piękny design.

zastępujący akustyczne pianino

To wszystko znajdziesz w produkowanym

Nie wymaga strojenia i można go używać w miejscach,

w Japonii KORG-u C1.

do których trudno przetransportować tradycyjny instrument.
30 realistycznych brzmień, funkcja odtwarzania dźwięku przez

Bluetooth audio

Bluetooth, wbudowany rejestrator i piękny design.

C1 oferuje bezprzewodową komunikację z urządzeniami

To wszystko znajdziesz w produkowanym

wyposażonymi w Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety,

w Japonii KORG-u C1.

komputery.

Bluetooth audio
C1 oferuje bezprzewodową komunikację 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.
Klawiatura RH3 oferuje najwyższą jakość gry
C1 posiada prawdziwą ważoną klawiaturę młoteczkową RH3,
która bardzo precyzyjnie symuluje klawiaturę akustycznego
fortepianu, z różnymi strefami twardości klawiatury – cięższa
w niskich oktawach, lżejsza w górnym rejestrze.

WH

Dzięki temu możesz np. akompaniować do ulubionych tracków

40 fortepianowych utworów

a cappella lub do zespołu. Możesz również to wykorzystać

z przydatnymi funkcjami

w celach edukacyjnych.

do ćwiczeń
Oprócz 10 utworów

Dwuśladowy rejestrator umożliwia

demonstracyjnych,

natychmiastowe nagrywanie

w których

Nagrywanie jest dostępne na pulpicie. Istnieje możliwość

prezentowane są

nałożenie na siebie 2 śladów, dzięki temu możesz nagrać

różne brzmienia,

osobno lewą i prawą rękę lub nałożyć na siebie

C1 oferuje również

dwie różne partie.

40 wbudowanych utworów,

Tempo odtwarzania zarejestrowanych partii można regulować,

które można samodzielnie

a w pamięci instrumentu możemy zapiać 99 utworów.

opracować, dzięki takim
możliwościom jak:

Wielogodzinne ćwiczenia na słuchawkach

podział i odsłuchanie każdej ręki osobno,

nie będą już niewygodne i męczące

kontrola tempa, podział utworów

C1 wyposażono w stereofoniczny optymizer dźwięku,

na części A-B z powtórzeniami.

który dodaje brzmieniu przestrzeni i powoduje,
że gra na słuchawkach jest bardzo komfortowa.

PIANINO CYFROWE
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stołek sprzedawany osobno

PIANINO CYFROWE

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

Brzmienia trzech najlepszych
fortepianów koncertowych na pokładzie
Serce G1 stanowią 3 najbardziej popularne fortepiany koncertowe, każde z nich ma unikalny charakter.
Żadna manufaktura na świecie nie stworzyła dotąd pianina, które sprostałoby wymaganiom każdego
pianisty, dlatego KORG wybrał 3 odrestaurowane instrumenty z fabryk
w Niemczech, Austrii i Japonii. Dzięki temu możesz teraz doświadczyć dźwięki trzech zupełnie różnych
fortepianów w Twoim domu, wybierając brzmienie do odpowiedniej muzyki.
Rezonans dampera i rezonans strun
Wszystkie trzy fortepiany koncertowe G1 realistycznie odtwarzają
efekt „rezonansu dampera”, który powstaje w wyniku rezonansu
strun akustycznego pianina, gdy damper jest przyciśnięty. W przypadku gdy damper jest opuszczony i różnie dobrane dźwięki
wybrzmiewają uzyskujemy „rezonans strun”. Jest to również charakterystyczne dla akustycznych pianin. Oba efekt zostały technologicznie opracowane przez KORGA i zaczerpnięte z KRONOSA i
są dostępne w brzmieniach GP 1 i 2, AP 1 i 2 oraz JP 1 i 2.

German Piano
Prawdopodobnie najbardziej popularne pianino na świecie,
wybierane przez wielu pianistów i sale koncertowe. 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.
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Wielowarstwowe sample zapewniające wyjątkowy realizm
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.
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Symulacja Key-off
Odtwarza dźwięki, które są generowane podczas gdy palce pianisty podnoszą się z klawiatury.
Bluetooth audio
G1 oferuje bezprzewodową 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.
Wyrafinowany i elegancki design
Nowa koncepcja fortepianu akustycznego sprawia, że G1 przewyższa prosty kształt prostokątnego wyglądu wielu cyfrowych
pianin. Nowoczesny design sprawia, że G1 posiada wyjątkowy
styl oraz bardzo niewielką głębokość (tylko 29 cm!). Dzięki temu
G1 można ustawić nieomalże w każdym miejscu, gdzie będzie
się pięknie prezentował. Pianino jest dostępne w kolorach:
czarnym, białym i w brązie.
Klawiatura RH3 oferuje najwyższą jakość gry
G1 posiada prawdziwą ważoną klawiaturę młoteczkową RH3,
która bardzo precyzyjnie symuluje klawiaturę akustycznego
fortepianu, z różnymi strefami twardości klawiatury – cięższa w
niskich oktawach, lżejsza w górnym rejestrze. Klawiatura jest
niezwykle elastyczna i precyzyjna nawet jeżeli dźwięki są grane
bardzo szybko, a wyjątkowa dynamika gry każdego pianisty jest
wiernie interpretowana, nawet podczas gry najbardziej złożonych przebiegów. Mamy do wyboru kilka poziomów czułości
(light, normal, heavy stable, fixed), dzięki czemu lepiej dopasujemy akcję klawiatury do swoich aktualnych potrzeb.
Nowy system nagłośnieniowy zapewnia wysoki poziom
głośności i wspaniałe brzmienie fortepianu
Specjalnie zaprojektowany system nagłośnieniowy przedstawia
niezwykle realistyczny obraz brzmień fortepianu i innych
instrumentów. System tworzą dwa głośniki o dużej średnicy
umiejscowione poniżej klawiatury w obudowie rezonansowej
oraz para głośników wysokotonowych zlokalizowana nad
klawiaturą. Sekcja wzmacniacza zapewnia 20W mocy wyjściowej

stołek sprzedawany osobno

dla każdego z czterech głośników, co daje łącznie 80W dynamiki
brzmienia o pełnym zakresie częstotliwości.
Korzystaj z 32 wysokiej jakości brzmień i efektów studyjnych
Poza trzema koncertowymi brzmieniami fortepianów, G1 oferuje
także brzmienia fortepianu elektrycznego, organy, clavi, wibrafon, gitara akustyczna, smyczki i wiele innych dając łącznie 32
bogate brzmienia. Na pokładzie instrumentu dostępne są
również 3 studyjnej jakości efekty: brillance, reverb i chorus.
Podział klawiatury
Różne opcje podziału klawiatury dostępne są po naciśnięciu
jednego przycisku. Możesz zastosować np. brzmienie basu z
lewej strony, a fortepianu z prawej lub fortepian z lewej i z prawej
w tym samy układzie oktaw, możliwości jest bardzo dużo.
Dwuśladowy rejestrator
umożliwia natychmiastowe nagrywanie
Nagrywanie jest dostępne na pulpicie. Istnieje możliwość nałożenie na siebie 2 śladów, dzięki temu możesz nagrać osobno
lewą i prawą rękę lub nałożyć na siebie dwie różne partie. Tempo
odtwarzania zarejestrowanych partii można regulować, a w pamięci instrumentu możemy zapiać 99 utworów.
40 fortepianowych piosenek
z przydatnymi funkcjami do ćwiczeń
Oprócz 10 utworów demonstracyjnych, w których prezentowane
są różne brzmienia, G1 oferuje również 40 wbudowanych piano
songów, które można samodzielnie opracować, dzięki takim
możliwością jak: podział i odsłuchanie każdej ręki osobno, kontrola tempa, podział utworów na części A-B z powtórzeniami.

STAGE PIANO
Siedem silników
brzmieniowych
dostarcza najwyższej jakości
brzmień – tylko takich
potrzebujesz na scenie!
Grandstage charakteryzuje
się eleganckim wyglądem,
który nawiązuje do elegancji
fortepianu akustycznego,
kwintesencji instrumentów
klawiszowych.
Panel przedni posiada
aluminiowe wykończenie.

Mistrzowskie Stage Piano KORG
KORG Grandstage to flagowe stage piano, wykorzystujące najlepsze próbki instrumentów akustycznych
i kilkaset wyselekcjonowanych najwyżej jakości brzmień KORG-a. Nowy starannie zaprojektowany
panel współpracuje z grającym i oferuje niespotykany dotąd poziom kontroli. Grandstage łączy tradycję
z nowoczesnością. To narodziny nowej generacji mistrzowskiego stage piano!
73 klawisze

SGX-2:6 akustycznych pianin
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 SGX posiada wysokiej jakości niezapętlone próbki stereo
dla każdego klawisza, a także do 12 zsamplowanych poziomów
dynamiki. Dzięki temu Grandstage starannie odtwarza każdy
detal brzmienia instrumentu akustycznego. Funkcja damper
rezonans po wciśnięciu pedału tworzy naturalną przestrzeń
brzmienia. Nie zapomniano także o reprodukcji odgłosów mechanicznych, które pojawiają się podczas wciskania pedału
sustain.
W odpowiedzi na prośby profesjonalnych muzyków Grandstage
oferuje próbki monofoniczne. Próbki te nie pochodzą z pojedynczych śladów miksów stereo, ale zostały stworzone ze źródeł
monofonicznych. Taki rodzaj próbki zapewni czytelność brzmienia w większych zespołach.

88 klawiszy

AL-1 and HD-1: bogactwo brzmień
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. HD-1 PCM pokrywa wiele brzmień,
m.in. nowe próbki instrumentów klawiszowych, włączając
ośmiopoziomową próbkę klawinetu, ale także mellotrony,
klawesyny, organy piszczałkowe i FM piano.
Interfejs który wspomaga grającego
Dzięki intuicyjnemu interfejsowi dostęp do wielkiej bazy brzmień
jest natychmiastowy. Najczęściej używane brzmienia fortepianów, pianin elektrycznych i organów dostępne są poprzez
pokrętło sekcji „keyboards” znajdujące się w prawej części panelu
głównego. Dostęp do pozostałych barw jest także natychmiastowy, dzięki sekcji „Ensemble” znajdującej się w lewej części
instrumentu. Dostęp do wszystkich efektów, EQ, oraz ustawień
dynamiki odbywa się bezpośrednio z panelu głównego, co daje
grającemu natychmiastową i wygodną kontrolę, bez odrywania
uwagi od gry na instrumencie.

EP-1: 6 vintage pianin elektrycznych
Silnik EP-1 odtwarza brzmienia 6 wintydżowych, kultowych pianin
elektrycznych: klasyczny I, II, V i DMP tine piano, oraz 200 i 200A.
Technologia MDS (Multi-Dimensional Synthesis) to kolejna
ewolucja koncepcji przełączania próbek wraz z dynamiką gry
(velocity switching), reagująca na nawet najmniejsze, subtelne
różnice dynamiczne.
CX-3, VOX i Compact: organy z klasyczną osobowością
Grandstage oferuje brzmienia trzech klasycznych organów
elektrycznych. Silnik organów CX-3 wiernie odtwarza brzmienie
klasycznych organów KORG-a sprzedawanych w 1980 roku.
Nowy silnik organów tranzystorowych VOX odtwarza brzmienie
organów z lat 60-tych, brzmienie które miało olbrzymi wpływ na
europejską i amerykańską muzykę popularną. Nowy silnik
Compact starannie odtwarza brzmienie legendarnych organów
tranzystorowych, które podobnie jak organy VOX-a na stałe
wpisały się w historię muzyki. Każdy z silników dysponuje też
funkcją efektu wibrujących głośników czyniąc dźwięk bardzo
realistycznym.

Statyw pod nuty, pedał damper
i dedykowany statyw są na wyposażeniu.

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
strony menu.

SV1
73 klawisze

ST SV1
Statyw

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.

Akcesoria do pianin
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PC 550 WH/BK

PC 300 WH/BK

PS-3

Tapicerowana ława
z regulowaną wysokością

Tapicerowana ława
z regulowaną wysokością

Pedał switch
do wszystkich
instrumentów
KORG

DS-1H
Kontroler nożny

XVP-20
PC 770 WH/BK

JS-SB 100 WH/BK

Tapicerowana ława
z regulowaną wysokością

Tapicerowana ława
z regulowaną wysokością

Pedał ekspresji
i głośności

EXP-2
Pedał ekspresji

PU-2
Pedalboard
do pianina
SP-280: soft,
sostenuto i hold
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