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Link do produktu: https://www.tenor.com.pl/keyboard-casio-ctx-800-organy-lawa-gratis-p-2022.html

Keyboard CASIO CTX-800
organy + Ława gratis
Cena

1 199,00 zł

Cena poprzednia

1 249,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CTX-800

Opis produktu
Własne aranżacje w mgnieniu oka
Model CT-X800 to wiele rytmów, brzmień i nowy moduł brzmieniowy AiX. Dzięki dodatkowym możliwościom, takim jak wejście
USB, pokrętło pitch bend czy kontroli rytmu Synchro Stop, CT-X800 jest idealnym instrumentem do nagrywania własnych
pomysłów i aranżacji w mgnieniu oka.
Cechy
−
−
−
−
−
−
−
−

61 dynamicznych klawiszy piano-style
nowy moduł brzmieniowy AiX
nowa współczesna zawartość: 600 brzmień i 195 rytmów
funkcja zamrażania ustawień pamięci registracyjnej
310 presetów muzycznych, 195 ustawień One Touch
przycisk Tap Tempo
złącze USB do urządzenia i do komputera, wejście audio, wejście na pedał damper
pokrętło pitch bend

Weź ze sobą zespół
Dzięki setkom rytmów zawsze będziesz miał przy sobie zespół, z którym możesz grać. Wśród nich znajdziesz nie tylko dawne
przeboje, lecz także najnowsze hity zagrane na niewiarygodnie realistycznie brzmiących instrumentach. Brzmienia perkusyjne
doskonale oddają autentyczne brzmienie perkusji akustycznej, starych automatów perkusyjnych oraz perkusjonaliów i efektów
dźwiękowych.
Wbudowany system utworów i lekcji
Nagraj szybko własne inspiracje za sprawą sześciościeżkowego rejestratora lub wybierz spośród 100 wgranych utworów.
System lekcji „krok po kroku” pozwala w łatwy sposób nauczyć się utworu dzięki wyświetlaniu palcowania i zapisu nutowego.
Świetne brzmienie zawsze i wszędzie
Kompaktowa i wytrzymała obudowa z twardego tworzywa oraz opcjonalne zasilanie bateriami sprawiają, że jest to idealny
muzyczny partner, którego można zabrać ze sobą zawsze i wszędzie.

Ilość klawiszy
Czułość
Maksymalna polifonia
Ilość wbudowanych brzmień
Warstwy
Efekty cyfrowe
Ilość wbudowanych rytmów
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61
3 poziomy czułości, wył.
48 (24 dla niektórych brzmień)
600, Brzmienia pianina samplowanego stereofonicznie
Tak
Hall, Pogłos 20, Chorus 10, Automatyczny harmonizer 12,
Arpeggiator 100
195, Presety One Touch 195

Rytmy użytkownika
Ilość wbudowanych utworów
Funkcja lekcji
Metronom
Kontrola strojenia
Wejście słuchawkowe
Wymiary
Głośniki
Waga
Baterie/Dołączony zasilacz
Dołączone akcesoria
Presety muzyczne
Pady
Podział
Transpozycja
Funkcje skal
Przesunięcie oktawy
Inne
Brzmienia General MIDI
Złącze na pedały
Wejście audio
USB to host
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10
160, rozszerzenie biblioteki 10
Tryb EZ, Prawa ręka, lewa ręka, obie
Tak
Tak
Tak
948 x 350 x 109 mm
12 cm x 2, wzmacniacze 2.5 W + 2.5 W
4,3 kg
AA x 6 / AD-E95100L
Pulpit
310
Rejestrator 6 ścieżek x 5 utworów, Z wbudowanymi utworami
1, Przybliżona pojemność danych – ok. 40 tys. nut na utwór
Tak
Tak
Ilość presetów skal 17
± 3 oktawy
Automatyczne wyłączanie, Przycisk Piano/Organ, Pokrętło Pitch
Bend
Tak
Pedały (SUSTAIN/DAMPER)
Tak
Tak

