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Link do produktu: https://www.tenor.com.pl/pianino-korg-b2-bk-bez-statywu-p-2149.html

Pianino KORG B2 BK ( bez
statywu )
Cena

1 799,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

B2 BK

Opis produktu
KORG B2 BK pianino cyfrowe (bez statywu)
To pianino, to nowy początek. Oferuje funkcjonalność przydatną dla początkujących, stworzoną przez ekspertów.
B2 to pianino cyfrowe nowej generacji od firmy KORG. Zapewnia przyjazny panel funkcyjny i jest bardzo proste w obsłudze idealne, jako pierwsze pianino dla nowego muzyka! Również, dlatego przyłożyliśmy szczególną uwagę, 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. Oprogramowanie i liczne złącza stanowią standard dla nowoczesnego
pianina cyfrowego.
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 również wersja pianina B2N,
które posiada tzw. „lekką klawiaturę”.

12 nowych, bardzo starannie wyselekcjonowanych brzmień
B2 oferuje 12 różnorodnych brzmień. Poczynając od pięciu nieskazitelnych brzmień fortepianu pochodzących z nowego silnika
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.
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.
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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.

Cechy instrumentu:
- nowy silnik brzmieniowy fortepianu z 12 starannie dobranymi brzmieniami;
- 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 spełniających potrzeby.
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