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RECITAL
88-billentyűs digitális zongora

■■

8 8 prémium, teljes méretű, félig súlyozott billentyű

■■

5 beépített, prémium hangszín

■■

2 0-watt teljesítményű hangszórók

■■

L ecke üzemmódban a 88 billentyűt két zónára oszthatjuk

■■

Beépített metronóm tap funckióval 30-280 BPM között

■■

E gyszerűen állítható Reverb és Chorus effektek, pedál
rezonancia funkcióval

RECITAL PRO

88-billentyűs digitális zongora
kalapácsmechanikával

■■

8 8 prémium, teljes méretű, kalapácsmechanikával felszerelt billentyű

■■

1 2 beépített, prémium hangszín

■■

S ztereó 6,3mm kimenetek

■■

6 ,3mm fejhallgató kimenet

■■

USB-MIDI kimenet oktató szoftverhez vagy virtuális hangszerekhez

■■

Sustain pedál bemenet (6,3mm) (a pedál nem tartozék)
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CRIMSON II KIT

9-részes elektronikus
dobszett hálóbőr felületekkel

■■

S űrű szövésű hálóbőrös ütőfelületek

■■

5 részes ütőfelület készlet

■■

4 részes cinkészlet

■■

C rimson II drum module 671 hangmintával

■■

Tölts fel WAV és MP3 hangmintákat és kísérőzenéket
USB háttértárolóról

■■

Valós idejű felvételkészítés

DM10 MKII PRO KIT
Prémium 10-részes elektronikus
dobszett hálóbőr felületekkel

Minden információ előzetes, a változás joga fenntartva

■■

S űrű szövésű, fekete hálóbőr felületek

■■

H at dobfelület

■■

N égy cintányér

■■

Új DM10 MKII Pro hangmodul

■■

Felhasználó által feltölthető hangok

■■

Kíséret- és felvétel lehetősége

Alesis.com

M1 ACTIVE MK3
Prémium 5” aktív
stúdió monitor
■■

65W (40 LF, 25 HF) kétutas erősítő az erőteljes, pontos hangzásért

■■

5 ” alumínium mélyfrekvenciás hangszóró; selyem dóm
magassugárzó

■■

Ú j optimalizált hullámterelő a magassugárzó körül az ideális sztereó
hangkép kialakításához

■■

O ptimalizált, bass-reflex nyílások a kiterjedt mélyfrekvenciás
tartományért

■■

S zimmetrikus XLR+TRS (6,3mm) kombinált bemenetek a
csatlakoztatható eszközök széles palettája számára

■■

Ultraszéles 55-22kHz frekvencia átvitel

ELEVATE 5 MKII
Aktív stúdió hangsugárzók

■■

5” alacsony frekvencia tartományú driver a gazdag telt basszusokért

■■

1” selyem dóm magas sugárzó az egyenes tiszta magas hangokért

■■

40 Watt folyamatos teljesítmény

■■

e lliptikus hullám vezetők a rezgések minimalizálására és széles
lesugárzásra

■■

mágneses árnyékolás minimalizálja az interferenciát

Termékismertető 2017
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11-részes Professzionális
Elektronikus Dobszett

■■

Strike Performance modul színes LED kijelzővel

■■

Több mint 1000 dob- és percussion hang és 200 készlet

■■

H álóbőrös felületek nagyobb dobtestekkel és
sztenderd átmérőkkel

■■

Strike Editor egyéni készletek és hangok létrehozásához

■■

Saját hangok mintavétele vagy .WAV hangok betöltése

8-részes Professzionális
Elektronikus Dobszett

■■

Strike Performance modul színes LED kijelzővel

■■

Több mint 1000 dob- és percussion hang és 200 készlet

■■

Hálóbőrös felületek nagyobb dobtestekkel és sztenderd átmérőkkel

■■

Strike Editor egyéni készletek és hangok létrehozásához

■■

Saját hangok mintavétele vagy .WAV hangok betöltése

Termékismertető

8-részes Elektronikus
Dobszett Hálóbőrös pergővel
és lábdobbal
■■

Dinamikus, komfortos felületek a nagyszerű játékérzet jegyében

■■

Command dobmodul 70 készlettel és több, mint 600 hanggal

■■

.WAV fájlok betöltése és kíséret lejátszása USB adathordozóról

8-részes Elektronikus
Dobszett Forge Modullal
■■

Dinamikus, komfortos felületek a nagyszerű játékérzet jegyében

■■

Forge dobmodul 70 készlettel és több, mint 600 hanggal

■■

.WAV fájlok betöltése és kíséret lejátszása USB adathordozóról

8-részes Elektronikus
Dobszett Nitro Modullal

Minden információ előzetes, a változtatás joga fenntartva.

■■

40 játékra termett készlet – 385 dob és percussion hang

■■

Dinamikus, komfortos felületek a nagyszerű játékérzet jegyében

■■

Tartozék lábdob pedállal

Alesis.com

Modern jellemzők
a modern zenésznek

KÖZVETLEN VEZÉRLÉSE
A VIRTUÁLIS HANGSZEREKNEK
■■

Integrált, 11cm átmérőjű nagyfelbontású színes kijelző

■■

Tartozék Virtual Instrument Player (VIP) szoftver a VST hangszerek példátlan
hozzáféréséhez és vezérléséhez

■■

49 billentyűs USB/MIDI
vezérlő színes kijelzővel

Prémium minőségű, félig súlyozott, velocity-érzékeny billentyűk aftertouch
funkcióval

■■

8 végtelenített, folyamatos szabályzást biztosító forgógomb

■■

8 velocity- és nyomásérzékeny pad RGB háttérvilágítással

■■

Mellékelt Vacuum Pro, Loom, Hybrid 3, Xpand!2, Velvet és
Transfuser az AIR Music Tech-től, az Eighty Eight Ensemble a SONiVOX-tól
Az Ableton az Ableton AG bejegyzett védjegye.

Termékismertető

Azon zenészek számára,
akikre bárhol rátalál
az inspiráció

Hordozható, 25 billentyűs
USB-MIDI vezérlő

Minden információ előzetes, a változtatás joga fenntartva.

■■

Kompakt, bárhol használható kialakítás

■■

25 velocity-érzékeny, szintetizátor mechanikás mini billentyű

■■

4 velocity-érzékeny pad, 4 forgógomb háttérvilágítással

■■

Dedikált oktávváltó-, pitch bend-, moduláció- és sustain gombok

■■

Mellékelt Xpand!2 virtuális hangszer az AIR Music Tech prezentálásában
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Négy paddal felszerelt
percussion modul

■■

A 4 pad határtalan percussion és minta triggerelési lehetőséget nyújt

■■

10 preset készlet a 25 legnépszerűbb percussion- és elektronikus dob hanggal

■■

Bármely hangminta hozzáadása SD kártyáról

■■

USB/MIDI csatlakozás zenei szoftverekhez

Az SD a SD-3C, LLC bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban..

Hét paddal felszerelt, asztali
dobszett

Négy paddal felszerelt asztali
dobszett

■■

7 velocity-érzékeny dob pad valósághű érzettel

■■

4 velocity-érzékeny dob pad valósághű hangzással és érzettel

■■

45 preset, vagy 5 felhasználó általi dob készlet

■■

70 percussion és 10 effekt hang beépítve

■■

265 percussion hang és 100 lejátszható dal

■■

Készségfejlesztő mód, 50 lejátszható dal mellékelt

Termékismertető

Hordozható, Bluetooth ® -szal
felszerelt hangrendszer
■■

Hordozható 50W teljesítményű hangrendszer pulzáló LED fényekkel

■■

Vezeték nélküli audio átvitel bármely Bluetooth-képes készülékről

■■

Tartozék kapcsolóval ellátott mikrofon
A Bluetooth szó és logo a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona.

Prémium aktív stúdió monitor
■■

5” ezüst Kevlar mélysugárzó, 1” selyem dómsugárzó

■■

100W kettős erősítés (50W HF + 50W LF), aktív crossover

■■

Szimmetrikus XLR+6,3mm kombinált bemenet többféle forráshoz
A Kevlar ® az E.I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett védjegye

Aktív, asztali stúdió monitor

Minden információ előzetes, a változtatás joga fenntartva.

■■

4” mélysugárzó, 1” selyem dómsugárzó

■■

20W csatornánkénti teljesítmény, A/B osztályú erősítés

■■

Sztereo 6,3mm szimmetrikus- és RCA aszimmetrikus bemenetek
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A VST a Steinberg Media Technologies GmbH bejegyzett védjegye
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