Disklavier ENSPIRE

Series

ST

Type

Piano

Inspired Engineering

PRO

Vleugel
GB1K

GC1, GC2, C1X, C2X
Ja ( motoraangedreven hamersteelstopper )

Silent Systeem
Opnemen & afspelen

instrumenten. Meer dan 25 jaar geleden combineerde Yamaha traditioneel vakmanschap met innovatieve
technieken om een instrument te produceren dat werkelijk het toppunt is van de professionele
pianoreproductiesystemen: de Yamaha Disklavier. Vandaag de dag verpersoonlijkt de Disklavier ENSPIRE TM

C3X, C5X, C6X, C7X, CF4, CF6, CFX

16 ( Piano, Electric Piano 1-3, Harpsichord 1 & 2, Vibraphone, Celesta, Pipe Organ 1-4, Jazz Organ, Strings, Choir, Synth Pad )

Voices for Playing
Compatibiliteit

XG, GM

Voices for Playback
Polyfonie (max.)

technologie van piano's, heeft Yamaha een lang gevestigde reputatie als producent van hoogwaardige

U1, YUS1

CFX Binaural Sampling / CFX Stereo Sampling
414.8 HZ- 466.8 Hz ( Tunable in ±0.2 Hz )

Pitch Control
Tone Generation

Vleugel

Ja
Piano Sound

Met meer dan een eeuw aan verfijnd vakmanschap en baanbrekende vernieuwingen in de productie en

Piano

480 XG voices & 12 drumkits
256
500 ( pop, jazz, klassiek, Smart Key, enz. )

Ingeprogrammeerde Songs
Compatibele Opslagmedia

USB-flashgeheugen ( optioneel )

Compatibele Song Formats

PianoSoft, PianoSoft Plus, PianoSoft Audio, SmartKey

Compatibele File Formats

SMF ( Standard MIDI File, formaat 0 & 1 ), MP3, WAV
Contactloos optische vezel-/ lichtsensorsysteem voor 88 toetsen
( sensoren voor toetspositie, toetssnelheid en release-velocity )

Toetssensoren

deze harmonie tussen traditioneel akoestisch vakmanschap en hoogstaande, geavanceerde technologie.

Hamersensoren
Sensor Unit
Pedaalsensoren

Key Drive

—

Non-contact Optical Fiber / shutter Sensing System

Non-contact Optical Fiber / grayscale Sensing System

Demper- en shiftpedaal:
Contactloos optisch positiesensorsysteem
Sostenutopedaal:
ON/OFF-detectiesensorsysteem

Non-contact Optical Fiber / shutter Sensing System

Demperpedaal en una corda:
Contactloos optisch positiesensorsysteem

Demper- en shiftpedaal:
Contactloos digitaal optisch positiesensorsysteem
Sostenutopedaal:
ON/OFF-detectiesensorsysteem

DSP-servodrivesysteem
( servogestuurde elektromagneten, feedback toetssensor )

DSP-servodrivesysteem
( servogestuurde elektromagneten, feedback toetssensor )

DSP-servodrivesysteem
( servogestuurde elektromagneten met hoog vermogen
en supergevoelige magnetische sensor, feedback toets-/
hamersensor )

Drive Unit
DSP-servodrivesysteem ( servogestuurde elektromagneten )

Pedal Drive
Demper Drive
MIDI

's Werelds meest geavanceerde piano

Aansluitmogelijkheden

Audio
Overige

—
MIDI IN, MIDI OUT
OUTPUT, OMNI IN, OMNI OUT, DIGITAL OUT, Hoofdtelefoon (mini)
LAN, USB TO HOST x 1, USB TO DEVICE x 3

Stroomvoorziening

Accessoires

DC3XENPRO

—
OUTPUT, OMNI IN, OMNI OUT, Hoofdtelefoon (mini)

MIDI IN, MIDI OUT
OUTPUT, OMNI IN, OMNI OUT, DIGITAL OUT, Hoofdtelefoon (mini)

LAN, USB TO HOST, USB TO DEVICE x 2

LAN, USB TO HOST, USB TO DEVICE x 3

AC100 V - 240 V, 50/60 Hz
Monitorspeaker x 2
Speakerbeugel x 2
Stereohoofdtelefoon
Bedieningshandleiding
Lijst van ingeprogrammeerde Songs
Muziekboek '50 Greats for the Piano'
Draadloze USB-LAN-adapter ( UD-WL01 )

Stereohoofdtelefoon
Bedieningshandleiding
Lijst van ingeprogrammeerde Songs
Muziekboek '50 Greats for the Piano'
Draadloze USB-LAN-adapter ( UD-WL01 )

Monitorspeaker x 2
Speakerbeugel x 2
Stereohoofdtelefoon
Bedieningshandleiding
Lijst van ingeprogrammeerde Songs
Muziekboek '50 Greats for the Piano'
Draadloze USB-LAN-adapter ( UD-WL01 )

• Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving vooraf
• Niet alle modellen, kastkleuren en -afwerkingen in deze brochure zijn beschikbaar in alle landen
• De kastkleuren en -afwerkingen in deze brochure kunnen afwijken van de feitelijke producten
• Afhankelijk van de regio wordt al dan niet een pianokruk meegeleverd, of wijkt deze af van wat hier wordt afgebeeld

w w w. y a m a h a . c o m / d k v
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Experience A Piano Like No Other
In het hart van elke Disklavier schuilt een prachtig gebouwde akoestische Yamaha-piano. Of u nu zelf speelt of luistert naar een opgenomen muziekstuk,

The Sound of Innovation

u zult genieten van de klank en resonantie van een uitstekend klinkende akoestische piano. De Disklavier ENSPIRE™ geeft de schoonheid van een pianostuk werkelijk perfect weer.
Met slechts één simpele handeling komen de toetsen en pedalen van de Disklavier tot leven. Ze geven exact en moeiteloos weer wat de artiest voor ogen had.

De Yamaha SILENT Piano™-

Inspired By Technology,
Powered By Performance

technologie biedt de perfecte luister-,

Dank zij de extreem nauwkeurige

leer- en speelomgeving zonder te

o p n a m e f u n c t i e s k u n n e n l e r a re n e n

worden gestoord of anderen te sto-

leerlingen gemakkelijk hun opgenomen

ren. Deze innovatieve technologie is

pianospel beluisteren en beoordelen.

ingebouwd in elk Disklavier ENSPIRE-

Hierdoor kunnen leerlingen hun muzikale

model en geeft u meer flexibiliteit en

vaardigheden op nieuwe manieren

mogelijkheden om van uw piano te

ont w ik kelen. Met de gep atente erde

genieten.

v ide o s y n c h ro ni s at iet e c h n olo gie v a n
Yamaha krijgen leraren ook de kans om
een visuele pianomasterclass te creëren,

Thousands of Performances
In One Masterpiece

te archiveren en te delen.

Met de Disklavier ENSPIRE kunt u genieten van elke soort muziek waar u op dat moment zin in heeft,
uiteenlopend van klassieke solopiano of selecties uit concerto's tot uw favoriete jazz- of popsongs, en dat met
audio en zang erbij. Een gemakkelijk te gebruiken, intuïtieve gebruikersinterface biedt rechtstreeks toegang
tot meer dan 500 ingeprogrammeerde songs plus nog eens 6.000 die direct van de Yamaha MusicSoftonlinewinkel naar het instrument kunnen worden gedownload.

Sharpening
The Cutting-Edge
De Disklavier ENSPIRE PRO is het enige

Effortless Integration

instrument met een volledig geïntegreerde

Dankzij de draadloze netwerkmogelijkheden

opname- en afspeelfunctionaliteit met hoge

en naadloze compatibiliteit met mobiele

resolutie. De ENSPIRE is voorzien van een

toestellen, smartphones en computers kunt

PRO

ST

De ENSPIRE PRO is het toppunt van de

De ENSPIRE ST is een piano met onbe-

reproductietechnologie en is voorzien van

perkt potentieel en biedt een volledige

een opname- en afspeelfunctie met de

opname- en afspeelfunctie. Deze modellen

hoogste resolutie, samen met akoestische

zijn beschikbaar als vleugel en als staande

piano's van de hoogste kwaliteit voor

piano.

geavanceerd optisch sensorsysteem dat elke
genuanceerde beweging van de toetsen,

u de piano bedienen waar u zich ook bevindt.

Types

degenen die alleen maar het beste willen.

hamers en pedalen nauwgezet vastlegt.
Hierdoor kan dit model de snelheid van
elke hamerslag, het fijnste detail van uw
pedaalwerk en zelfs de release-velocity van
uw toetsen tot in detail reproduceren.

