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Keyboard organy aranżer
KORG EK-50 + Ława gratis
Cena

1 449,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

EK-50

Opis produktu

KORG EK-50 - instrument, który pomoże
zrealizować Twoje marzenia!
Jeżeli kiedykolwiek myślałeś, aby zagrać ulubione piosenki, lub melodię
którą sam wymyśiłeś, nowy 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. EK-50 posiada ponad 280 styli stworzonych w oparciu o
muzykę z całego świata. Każdy styl zawiera 4 odmiany (tzw. wariacje), a
także wstęp i zakończenie. Dostępna jest także znana z profesjonalnych
instrumentów funkcja STS (Single Touch Select), automatycznie
przywołująca style i brzmienia jednocześnie.

Graj wieloma brzmieniami
KORG EK-50 posiada ponad 700 realistycznych brzmień, włączając fortepiany, skrzypce, instrumenty dęte i perkusje.
Wybierasz i grasz, czy masz ochotę pograć z zespołem, czy solo. Dzięki funkcji Split można dowolnie dzielić klawiaturę i grać
różnymi brzmieniami jednocześnie.
Intuicyjna obsługa
Na środku głównego panelu instrumentu znajduje się jasny, czytelny wyświetlacz pokazujący aktualnie wybrane style.
Najważniejsze przełączniki są podświetlane co ułatwia korzystanie z instrumentu także przy słabszym oświetleniu.
Dedykowany klawisz „Grand Piano”, służy do natychmiastowego włączenia barwy fortepianu.
Wbudowane głośniki
KORG EK-50 wyposażony jest w wysokiej jakości stereofoniczny system nagłośniający 2x 10W. Wbudowane nagłośnienie
doskonale współgra z wbudowanymi w instrument próbkami, ale także może służyć do odtwarzania muzyki z zewnętrznych
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urządzeń podłączonych do wejścia audio instrumentu. W zestawie, znajduje się także zasilacz i pulpit do nut. EK-50 po wyjęciu
z kartonu gotowy jest do pracy. KORG EK-50 może być także zasilany bateriami AA!
Odtwarzaj swoje ulubione piosenki i graj z nimi!
Masz ciekawe pomysły muzyczne? Nagraj je i zapisz na nowym EK-50. Tryb Song pozwala na odtwarzanie utworów zapisanych
przez użytkownika, utworów demo, a także plików MP3 , WAV i SMF (Standard MIDI File). Podczas odtwarzania utworów może
swobodnie korzystać z klawiatury.

Dodaj style z biblioteki KORG-a
KORG EK-50 ma otwartą architekturę i pozwala na załadowanie do 96 nowych styli. Wkrótce style do EK-50 pojawią się na
stronie KORG-a.

Specyfikacja
Klawiatura - 61 dynamicznych klawiszy, ustawienia czułości klawiatury (soft, medium, hard, fixed);
Moduł brzmieniowy – stereofoniczny generator PCM;
Polifonia – 64 głosy;
Brzmienia - ponad 702 brzmienia, 41 zestawów perkusyjnych (włączając zestawy GM);
Keyboard Sets (gotowe zestawy brzmień) – ponad 170

Efekty:
Akompaniament - 2 stereofoniczne cyfrowe mutiefekty
Klawiatura - 2 stereofoniczne cyfrowe efekty
34 rodzaje (148 rodzajów)

Style:
Ponad 280 presetów (2 wstępy, 4 wariacje, 2 przejścia, 1 naliczenie/pauza, synchro start/stop, tap tempo.
64 muzyczne style

Utwory demonstracyjne:
18 utworów

Odtwarzacz audio:
MP3, WAV (441.1 kHz)

Sequencer
Nagrywanie:
Nagrywanie w czasie rzeczywistym (tryb Style), maksimum 999 utworów (ok. 100,000 nut), 12 ścieżek (4 ścieżki klawiatury +
9 autoakompaniamentu
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Odtwarzanie:
Możliwość grania na klawiaturze podczas odtwarzania utworów SMF (Standard MIDI File format 0, lub 1)

Skale:
11 rodzajów, włączając skale użytkownika

Kontrolery:
Klawisz Power, pokrętło VOLUME, joystick, STYLE/[MUSIC STYLE], SONG/[DEMO SONG], KEYBOARD SET/[STS], GRAND PIANO,
PART MUTE/[SOUND SELECT], SETTING/[EFFECT], MEDIA, SPEAKER EQ/[SPEAKER OFF], [SHIFT], ENSEMBLE, SPLIT,
METRONOME/[BEAT SELECT], TAP TEMPO/[TEMPO LOCK], TRANSPOSE b and #/[OCTAVE –/+], CATEGORY,

Set List - 10 banków x 4
Metronom - Tempo, beat, volume
Tempo - 30–240
Transpozycja - C (-12) to C (0) to C (+12)
Strój - 427.5–452.9 Hz

Input/Output:
Wejście kontrolera nożnego - 6.3 mm (1/4") phone jack
AUDIO IN - 3.5 (1/8") mm stereofoniczny mini jack
OUTPUT L/ MONO, R - 6.3 mm (1/4") duży jack
Wyjście słuchawkowe - 3.5 mm (1/8") stereofoniczny mini jack
USB A port - TO DEVICE do podłączenia pamięci USB i innych kontrolerów
USB B port - TO HOST do połączenia z komputerem

System nagłośnieniowy:
Wzmacniacz 10 W × 2
Głośniki 120 mm (4.72") × 2 (z bass reflex)
Speaker EQ – 8 rodzajów

MIDI - USB MIDI
Wyświetlacz - LCD z podświetleniem
Zasilanie - Zasilacz AC (w komplecie), lub baterie AA x 8 (sprzedawana osobno)
Żywotność baterii - Ok. 5 godzin przy użyciu baterii alkalicznych
Zużycie energii -8W (0.1 W w trybie czuwania)
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Wymiary (długość x szerokość x wysokość) - 994 mm × 392 mm × 132 mm
Waga - 7,5 kg (bez pulpitu i baterii)
Dołączone akcesoria - Zasilacz AC, pulpit
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