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Keyboard organy aranżer
KORG PA300
Cena

2 450,00 zł

Cena poprzednia

2 499,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

PA300

Kod producenta

PA300

Opis produktu
KORG PA300 Profesjonalny aranżer
PROMOCJA! Kupując ten instrument otrzymasz STATYW GRATIS!
PA300 to pierwszy instrument KORG-a serii PA – cenionej przez muzyków na całym świecie serii profesjonalnych aranżerów. To
kompaktowy, niedrogi instrument o potężnych możliwościach i aktualnych brzmieniach i stylach. Posiada ponad 950 brzmień,
w tym odświeżony bank GM i 64 zestawy perkusyjne. Używając wbudowanych akompaniamentów możesz zabrzmieć jak
profesjonalny zespół, a nawet tworzyć własną muzykę. PA300 to niezwykły instrument. Dzięki niemu ludzie w każdym wieku
mogą tworzyć i wykonywać muzykę!
Silnik brzmieniowy RX (Real eXperience) oferuje niesamowity realizm i bardzo żywy dźwięk
Wielka biblioteka fabrycznych brzmień PCM, tyle samo co w bestsellerowym PA600
Elegancka, kompaktowa obudowa z wbudowanymi głośnikami 5”
Duży, dotykowy, kolorowy wyświetlacz TFT
Prosty i intuicyjny interfejs graficzny z funkcją wyszukiwania wszelkich muzycznych danych zapisanych w instrumencie.
Ponad 310 fabrycznych styli, każdy zawiera 3 początki/zakończenia, 4 wariacje, 4 przejścia + Break. 8 banków Favorite i 3
banki użytkownika do przechowywania własnych styli.
Zaawansowany tryb gitarowy (Guitar Mode 2) pomaga w tworzeniu realistycznie brzmiących partii gitarowych
Udoskonalony zestaw instrumentów GM do obsługi plików Standard MIDI
Odtwarzacz MP3 z funkcją transpozycji i zmianą tempa kompatybilny z formatem graficznym +G
Wyświetlanie tekstu
Wyświetlanie nut
4 stereofoniczne efekty Master (125 algorytmów)
W pełni konfigurowalna baza danych użytkownika SongBook, zawierająca style, pliki SMF, Karaoke, MP3. Natychmiastowy
dostęp do wszystkich zapisanych danych. Funkcje filtrowania wyników według wielu
PA300 to łatwy w obsłudze, zupełnie nowy profesjonalny aranżer, łączący najlepsze cechy starszych „braci” PA600 i PA900 w
zgrabnej, kompaktowej obudowie i oferowany w bardzo przystępnej cenie. Podobnie do wyższych modeli PA600 i PA900, nowy
PA300 wykorzystuje technologię RX (Real eXperience), która dostarcza bardzo realistycznych brzmień, charakterystycznych
dla wysokiej klasy instrumentów. W kompaktowej obudowie kryje się potężna technologia do której łatwy dostęp zapewnia,
duży, kolorowy i dotykowy wyświetlacz. Obszerna baza brzmień i styli fabrycznych, odtwarzania i edycja plików MP3, czy
wyświetlanie nut, to nowy standard w tej klasie cenowej. To znajdziesz tylko w PA300!
Najwyższa jakość dźwięku
Wszystko zaczyna się od dźwięku. Jakość brzmień KORG-a od lat uznawana jest na świecie za najwyższą, dlatego tak często
właśnie KORG wybierany jest przez najlepszych światowych muzyków. KORG PA30 dostarcza bogatszych i bardziej
szczegółowych brzmień niż jakikolwiek inny instrument w tej klasie cenowej. Dostępnych jest ponad 950 wysokiej jakości
brzmień, nowy set instrumentów GM, oraz 64 zestawy perkusyjne. W instrumencie zainstalowano także wielowarstwową
próbkę fortepianu koncertowego. Wszystkie brzmienia można dowolnie edytować i zapisywać.
Pełen zestaw efektów
Świetne brzmienie to nie tylko instrument. KORG przez lata wypracował zapierające dech efekty cyfrowe, które
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wykorzystywane są w wielu instrumentach. PA300 posiada 4 stereofoniczne efekty Master z 125 algorytmami, m.in. Reverb,
Delay, Chorus, a także efektami stworzonymi w technologii REMS, znanej z multiefektów gitarowych/basowych. Każda ze
ścieżek posiada własny equalizer z ustawieniami niskich, średnich i wysokich częstotliwości. Własne ustawienia EQ mogą być
także zapisane w pamięci i dowolnie przywoływane w trybie Song Play. Na wyjściu instrumentu „zapięty” jest 4-pasmowy
equalizer parametryczny. Pozwala to na dostosowanie brzmienia instrumentu do własnych preferencji słuchowych, a także do
wymagań pomieszczenia w którym wykonywana jest muzyka.
Profesjonalne style
KORG PA300 posiada zupełnie nowy zestaw styli, zaprogramowanych przez najlepszych światowych aranżerów. Setki
fabrycznych styli pokrywa większość najbardziej popularnych gatunków muzycznych i stworzonych jest z zachowaniem
wszelkich detali charakterystycznych dla danego gatunku. Każdy styl posiada po 3 początki i zakończenia, 4 przejścia i 4
wariacje. Tryb Guitar Mode 2, sprawia, że trudne do nagrania gitarowe ścieżki MIDI brzmią teraz bardzo realistycznie, jakby
były nagrane przez „żywego” gitarzystę.
Pomaga w tworzeniu
Podczas tworzenia własnych utworów możesz wykorzystywać setki, profesjonalnych styli KORG-a PA300. Tworząc piosenkę,
wykorzystaj funkcję Quick Record i w łatwy sposób nagraj pochód akordów. Od razu możesz sprawdzić, jak zabrzmi Twoja
muzyka w różnych stylach, co ważne, zagrana przez profesjonalny zespół!
Kompaktowy i potężny
PA300, ze względu na swoje rozmiary i wagę jest bardzo wygodny do przenoszenia. Niewielka obudowa mieści w sobie
najnowszą technologię, a także specjalnie zaprojektowany wysokiej jakości system nagłośnieniowy wyposażony w dwa
wzmacniacze (2 x 13W) i głośniki z systemem bass-reflex. PA300 brzmi potężnie!
Łatwy w użyciu
Pomimo wyposarzenia PA300 w najnowszą technologię, jest on bardzo przyjazny użytkownikowi i bardzo łatwy w użyciu.
Technologia, nawet najbardziej zaawansowana ma służyć muzykowi a nie przeszkadzać. Tak jest w PA300. Duży, dotykowy i
kolorowy wyświetlacz to intuicyjne centrum dowodzenia, które zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji instrumentu.
Dostępne są dwa tryby wyświetlania informacji na ekranie: Tryb Easy i Expert. Dla początkujących użytkowników odpowiedni
jest tryb Easy, który dzięki ograniczonej ilości informacji w czytelny sposób pokazuje najważniejsze parametry instrumentu.
Tryb Expert umożliwia edycję wszelkich funkcji instrumentu. Jeżeli zapomnisz lokalizacji utworu, stylu, lub brzmienia, możesz
w szybki sposób je odnaleźć dzięki funkcji wyszukiwarki (Search).
Graj z nut
PA300 odtwarza pliki MID, KAR i MP3. Ma także możliwość czytania tekstów i akordów zapisanych w tych plikach. Wyświetlanie
tradycyjnego zapisu nutowego to jedna z najważniejszych funkcji PA300. Cechowała ona dotąd droższe instrumenty wyższej
klasy. Na dużym ekranie można wyświetlać zapis nutowy dowolnej ścieżki MIDI, wraz z tekstem, oraz oznaczeniami akordów.
Nazwy akordów mogą być wyświetlane w języku włoskim i angielskim. Dla tych którzy dopiero uczą się notacji muzycznej
dostępna jest funkcja wyświetlania nazw przy każdej nucie.
SongBook
KORG PA300 posiada jeszcze jedną funkcję, która znacznie ułatwi Ci życie. SongBook, to wielka muzyczna baza danych,
kompletnie konfigurowalna, zawierająca wszystkie ustawienia potrzebne do wykonywania utworów. W bazie SongBook
zapisujesz wszelkie dane, które będzie można natychmiast przywołać np. na koncercie, gdzie nie ma czasu na konfigurowanie
instrumentu. Zapisywane są m.in. nazwa utworu, plik MID, lub MP3, użyty styl, brzmienia, informacje o tempie, transpozycji,
głośności instrumentów, ustawienia efektów, brzmienia przypisane do klawiszy STS ( klawisze szybkiego dostępu do brzmień )
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