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Op zoek naar de 
ultieme piano-ervaring

De piano behoort tot de meest expressieve muziekinstrumenten. Zijn magische sound 
spreekt al meer dan driehonderd jaar tot de verbeelding en bezorgt zowel muzikanten 
als luisteraars een adembenemende reeks muzikale emoties. Al sinds de eerste 
aanslaggevoelige elektronische piano in 1974 op de markt verscheen, bekleedt Roland 
een leiderspositie inzake digitale piano-innovatie. Keer op keer ontwikkelen we de 
nieuwste state-of-the-art-technologie. Daarom worden onze piano’s gebruikt door 
enkele van de grootste artiesten, die wellicht de muziek hebben gemaakt waar jij mee 
opgegroeid bent. Maar, voor ons is het nauwkeurig reproduceren van de speelervaring 
van een akoestische piano slechts het begin. Want als je de technologie volledig 
begrijpt, kun je nog een flink stuk verder gaan. 

Door de laatste nieuwe technologie naadloos te vermengen met respectvolle traditie, 
zijn onze digitale piano’s niet alleen in staat om de speelstijl van een akoestische piano 
te evenaren, maar ook om de nodige innovaties te leveren.
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Een tijdloze klassieker 
met een moderne twist

Jong/oud, ervaren of beginneling: onze nieuwe LX/HP-piano’s 
zetten onze traditie van luxueuze thuispiano’s voor élk denkbaar 
type pianospeler voort. De instrumenten mixen geavanceerde 
technologie met een authentiek speelgevoel en een klassiek, 
verfijnd design. Hun compacte afmetingen zorgen ervoor dat ze 
perfect in kleinere ruimtes passen. Maar wie naar omhoog kijkt, 
ontdekt de trotse, indrukwekkende behuizingen die een rijk 
allesomvattend klankveld mee helpen te projecteren. Door de 
nieuwe klankgenerator en een gloednieuw klaviermechanisme te 
combineren met een uitgebreid multikanaals luidsprekersysteem én 
een gevarieerd aantal digitale voordelen, ervaar je de oorstrelende 
sounds van een digitale piano van Roland. Een muziekinstrument 
waar je gegarandeerd nog jarenlang geniet van zult hebben.
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Waarom SuperNATURAL Piano Modeling 
voor een rijke, levende pianoklank zorgt

Druk op de meeste digitale piano’s een toets in, en je hoort een opname van een 
pianonoot. SuperNATURAL Piano werkt anders, door gebruik te maken van de laatste 
nieuwe modeling technologie om de klank te simuleren, in plaats van hem af te 
spelen. Dat unieke modeling proces overspant het volledige klankcreatieproces van 
een typische piano, inclusief de notencombinatie die gespeeld wordt, de resonantie 
van de noten en de manier waarop de vele elementen van een piano met elkaar 
interageren. Het resultaat is een rijke, complexe, levende sound - compleet met 
boventonen - die verandert naargelang de manier waarmee je er op speelt; iets wat 
onmogelijk is wanneer een piano geluidssamples gebruikt. Dat maakt het verschil 
tussen naar een opname luisteren of er zélf een tot stand brengen.   
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Het begint met één enkele touch

De meest geavanceerde klankgenerator heeft een al even geavanceerd klavier nodig 
om een ultieme piano-ervaring te garanderen. Het klavier is ontzettend belangrijk. Het 
is immers dé interface die jouw emoties in klank transformeert. Daarom ontwikkelde 
we een uniek en gloednieuw klavier: de PHA-50. De toetsen beschikken over dezelfde 
look & feel van écht ivoor en ebbenhout, en hun vochtabsorberende eigenschappen 
zorgen ervoor dat je vingers er niet afglijden. Elke pianotoets heeft houten zijkanten 
die heel verfijnd ogen. Maar, ook al is het uiterlijk belangrijk, de performance is dat nog 
veel meer. Dat is de reden waarom het interne frame van elke toets vervaardigd is uit 
moderne gegoten materialen, die in verbinding staan met hoge resolutiesensoren, die 
nog jarenlang uiterst betrouwbaar zullen blijven.
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Reproductie van de rijke, diepe sound 
van een akoestische vleugelpiano

Akoestische en digitale piano’s produceren hun klank op compleet verschillende 
manieren. Bij een akoestische piano draait het allemaal rond fysieke reacties - de 
hamers slaan op de snaren, die weerkaatsen in de behuizing en produceren zo 
klank. Een digitale piano beschikt niet over die fysieke interacties, maar gebruikt 
een eenvoudig luidsprekersysteem om de sound mee te projecteren. Het Acoustic 
Projection-systeem van Roland gebruikt meerdere speakers die discreet geplaatst 
zijn, om de verschillende klankelementen van een piano vanuit hun natuurlijke 
posities te projecteren. Die elementen worden vermengd in de lucht rondom jou. 
Op die manier wordt het klankveld van een akoestische piano met een verbluffende 
nauwkeurigheid gereproduceerd. Het is ontzettend moeilijk om een digitale piano zo 
realistisch te laten klinken, maar we zijn er toch in geslaagd.   
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Technologie inschakelen om 
leren leuk te maken

De manier waarop mensen pianospelen is aan het veranderen: 
niet iedereen houdt van klassieke muziek of van traditionele 
leermethodes. Zelfs talentvolle pianisten spelen geregeld samen 
met hun favoriete songs, die ze via hun smartphone streamen. Een 
moderne piano dient zich dus aan te passen aan de mensen die 
erop spelen. En dat is exact waar het bij de nieuwe LX/HP-reeks 
om draait. De instrumenten zijn voorzien van een metronoom om 
je interne gevoel van timing mee te helpen ontwikkelen. Er is een 
geluidsrecorder die het mogelijk maakt om je eigen speelstijl te 
evalueren én er staan ingebouwde songs ter beschikking voor 
spelers met eender welk ervaringsniveau: een niet te versmaden 
hulpmiddel bij het oefenen. Het is tevens mogelijk om je mobiele 
apparaten draadloos via bluetooth-technologie te verbinden, en 
populaire apps in te schakelen die je bij het leren assisteren. En 
aangezien er geen nood is aan regelmatige pianostemmingen of 
technisch onderhoud, bespaar je uiteindelijk zelfs geld.
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Nieuwe Generatie Digitale Piano LX-Serie & HP-Serie



De LX-17 is onze meest luxueuze thuispiano. Van de sound, naar het 
klavier tot de rijzige opstaande behuizing én het opmerkelijke acht 
luidsprekers tellende meerkanaal geluidssysteem: deze piano werd 
vervaardigd voor de kenners. Met zijn glimmende spiegelachtige glans 
en sierlijke design introduceert dit prachtige instrument de look van 
een high-end akoestische piano bij je thuis.

LX-17

SuperNATURAL Piano Modeling

Onbeperkte Polyfonie 

Piano Designer

307 Klanken

Acoustic Projection (8 Speakers)

Headphones 3D Ambience

SOUND

PHA-50 Klavier (Hout en Gegoten Materialen)

Escapement

Ivoor/Ebbenhout-Feel

Stabilisatiepinnen voor een soepele 
en precieze toetsaanslag

Progressief Damper Action-Pedaal

TOUCH & PEDAAL

Metronoom

Audio Recorder

Polished White*

Door het bovenste deksel te openen, bekom je een natuurlijke en merkbare 
klankvariatie, net zoals je bij een akoestische piano het deksel zou openen.

Het gepolijste klavierdeksel en controlepaneel spiegelen op prachtige wijze de 
vingers van de speler én het klavier, waardoor je uitgenodigd wordt tot spelen.

Het klavierdeksel sluit langzaam en zacht, om vingerblessures te voorkomen. 
Eens geopend, verandert het deksel in een handige partituurhouder.

20    Roland Digital Piano

Twin Piano (met Individual-modus)

Registratie

Audio via Bluetooth technology

Grafisch LCD-scherm

Klavierdeksel-switch

Interne Songs VS: 363 songs in Totaal / Andere 
regio’s: 353 songs in Totaal

Verbindingsopties met Tablet Apps: MIDI, omdraaien 
van bladmuziek (piaScore, Sheet Music Direct) 
via bluetooth-technologie

FUNCTIES



Polished Ebony*
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De LX-7 is een gesofisticeerde doch betaalbare buffetpiano met een 
prachtige sound: het resultaat van het krachtige zes luidsprekers 
tellende Acoustic Projection-systeem. Met zijn traditionele, klassieke 
stijl die elegantie aan elke kamer toevoegt, is de LX-7 perfect voor wie 
een verfijnde vleugelpianoklank én -touch op prijs stelt.

LX-7

SuperNATURAL Piano Modeling

Onbeperkte Polyfonie 

Piano Designer

307 Klanken

Acoustic Projection (6 luidsprekers)

Headphones 3D Ambience

SOUND

PHA-50 Klavier (Hout en Gegoten Materialen)

Escapement

Ivoor/Ebbenhout-Feel

Stabilisatiepinnen voor een soepele 
en precieze toetsaanslag

Progressief Damper Action-Pedaal

TOUCH & PEDAAL

Klassieke buffetpianobehuizing met compacte afmetingen maakt de piano 
perfect voor kleinere woonruimtes.

Door het paneel aan de voorzijde te openen, wordt de klank helderder en 
preciezer, net zoals bij het openen van het deksel van een akoestische piano.

‘Classic Position’-paneel verbergt het controlepaneel voor een mooi uiterlijk 
én optimale concentratie tijdens het performen.

22    Roland Digital Piano

FUNCTIES

Brown Walnut*Polished Ebony*

Metronoom

Audio Recorder

Twin Piano (met Individual-modus)

Registratie

Audio via Bluetooth technology

Grafisch LCD-scherm

Klavierdeksel-switch

Interne Songs VS: 363 songs in Totaal / Andere 
regio’s: 353 songs in Totaal

Verbindingsopties met Tablet Apps: MIDI, omdraaien 
van bladmuziek (piaScore, Sheet Music Direct) 
via bluetooth-technologie



Contemporary Black*
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HP605
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De premium HP605 gebruikt de nieuwste versie van onze SuperNATURAL 
piano modeling-technologie om een pianoperformance van wereldniveau 
bij je thuis mogelijk te maken. Het zes luidsprekers tellende meerkanaals 
geluidssysteem omhult je met de warme, authentieke tonen van een 
akoestische vleugelpiano. En, je zult ook plezier beleven aan de 
verschillende apps die pianoleren uiterst leuk maken.

Acoustic Projection-systeem, met zes luidsprekers en een 
krachtige versterker die samenwerken om het diepe, 
rijke klankveld van een akoestische piano tot stand te brengen.

De aanpasbare partituursteun met koperen 
bladmuziekhouders laat je de ideale kijkhoek instellen, 
afgestemd op je zithoogte.

Verbind draadloos je smartphone of tablet via 
bluetooth-technologie en oefen je pianospel met apps, 
die audio doorsturen naar het interne 
luidsprekersysteem van de piano.   

SuperNATURAL Piano Modeling

Onbeperkte Polyfonie 

Piano Designer

307 Klanken

Acoustic Projection (6 Luidsprekers)

Headphones 3D Ambience

SOUND

FEATURES

PHA-50 Klavier (Hout en Gegoten Materialen)

Escapement

Ivoor/Ebbenhout-Feel

Stabilisatiepinnen voor een soepele 
en precieze Toetsaanslag

Progressive Damper Action Pedaal

TOUCH & PEDAAL

Metronoom

Audio Recorder

Twin Piano (met Individual-modus)

Registratie

Audio via bluetooth-technologie

Grafisch LCD-scherm

Klavierdeksel-switch

Interne Songs VS: 363 songs in Totaal / Andere 
regio’s: 353 songs in Totaal

Tablet Apps: MIDI, omdraaien van bladmuziek (piaScore, 
Sheet Music Direct) via bluetooth-technologie

FUNCTIES

Contemporary Rosewood

Contemporary Black

White

KLEURVARIATIE

Polished Ebony*



HP603
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Acoustic Projection-systeem, met zes luidsprekers en een 
krachtige versterker die samenwerken om het diepe, 
rijke klankveld van een akoestische piano tot stand te brengen.

De aanpasbare partituursteun met koperen 
bladmuziekhouders laat je de ideale kijkhoek instellen, 
afgestemd op je zithoogte.

De HP603 vormt het ideale startpunt binnen onze reeks compacte 
klassieke thuispiano’s. Naast een concertwaardige sound en feel, 
zijn ook de pianolessen met dit instrument productiever, dankzij de 
interne songs en oefenfuncties. Je kunt de piano zelfs met populaire 
muziekpartituur-apps verbinden en de ‘bladmuziek’ 
omdraaien door het pedaal in te drukken.

Gebruikt de nieuwste SuperNATURAL Piano Modeling-
technologie in plaats van conventionele sampling, voor een 
veel rijkere en gedetailleerdere klank.

De touch van een authentieke vleugelpiano, dankzij het 
nieuwe PHA-50 keyboard dat het natuurlijke uiterlijk en 
het gevoel van hout combineert met de duurzaamheid van 
moderne materialen.

Progressief Damper Action-pedaal met een voortdurende/
continu response voor halfpedaal- en andere traditionele 
akoestische pianotechnieken.

SuperNATURAL Piano Modeling

Onbeperkte Polyfonie 

Piano Designer

307 klanken

Headphones 3D Ambience

SOUND

FEATURES

PHA-50 Klavier (Hout en Gegoten Materialen)

Escapement

Ivoor/Ebbenhout-Feel

Stabilisatiepinnen voor een
soepele en precieze Toetsaanslag

Progressive Damper Action Pedal

TOUCH & PEDAAL

Metronoom

Audio Recorder

Twin Piano (met Individual-modus)

Registratie

Grafisch LCD-scherm

Klavierdeksel-switch

Interne Songs VS: 363 songs in Totaal / Andere 
regio’s: 353 songs in Totaal

bluetooth

FUNCTIES

Contemporary Rosewood

White

KLEURVARIATIE

Contemporary Black*
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Technologie voor Sound

SuperNATURAL Piano Modeling

De klank van een akoestische piano is het resultaat 
van verschillende fysieke interacties: een toets wordt 
ingedrukt, een hamer slaat op een snaar en die snaar 
trilt en resoneert vervolgens in de behuizing. Deze 
en vele andere componenten helpen de finale sound 
vorm te geven. Onze unieke SuperNATURAL Piano 
Modeling-technologie is in staat om voor de eerste 
maal al die factoren onafhankelijk te controleren, 
waardoor een digitale piano nu écht klinkt en reageert 
zoals een akoestische piano. Aangezien elke snaar 
digitaal gemodelleerd wordt, samen met de hamers, 
de behuizing en het klankbord; veranderen zowel 
de resonantie als de boventonen afhankelijk van de 
gespeelde notencombinatie en speelstijl - iets wat 
onmogelijk te bereiken valt met conventionele sampling-
technologie, die alleen de statische geluidsopname van 
een pianonoot afspeelt.
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Technologie voor Sound

Acoustic Projection

Wanneer je op een akoestische piano speelt, weerkaatst het geluid doorheen de volledige behuizing, 
waardoor er een rijke, warme sound ontstaat, die ruimtelijk en diep klinkt. Ons Acoustic Projection-
systeem in de LX-reeks en HP605 reproduceert deze warme klank via een multi-channel-luidspreker- en 
versterkeropstelling die de sound projecteert op de plaatsten waar je die verwacht bij het bespelen van een 
akoestische piano. Krachtige speakers die ingebouwd zitten in de behuizing, voorzien een alles omhullende 
prominente pianoklank, terwijl de bovenaan aangebrachte ruimtelijke speakers de resonantie van het 
pianoframe reproduceren. Om het klankbeeld compleet te maken, projecteren ook nearfield speakers (en 
nearfield tweeters bij de LX-17) de subtiele sounds die dichtbij door de speler opgemerkt worden, inclusief 
dynamische boventonen en het geluid van de hamers wanneer ze op de pianosnaren slaan.   

Headphones 3D Ambience

Het geweldige aan digitale piano’s is dat je er 
een hoofdtelefoon in kunt pluggen om in stilte 
te oefenen. Een goede headset voorziet een 
opmerkelijke helderheid, maar sommige piano’s 
maken hier nauwelijks gebruik van; en schakelen 
simpelweg het geluid van de luidsprekers naar 
de hoofdtelefoon door. De piano’s van Roland 
gebruiken Headphones 3D Ambience om de klank 
te optimaliseren, zodat het net lijkt alsof het geluid 
vanuit de piano - en niet via de hoofdtelefoon 
ontstaat. Daardoor krijg je een complete, 
immersieve speelervaring. Gebruik de 1/4-inch of 
mini jack-input, plug je headphones in en verlies 
jezelf helemaal in de muziek - op eender welk 
tijdstip: overdag of ‘s nachts.

Onbeperkte Polyfonie

Elke pianotoets is verbonden met een virtuele 
pianosnaar, die vrij is van fysieke beperkingen. Er is  
dus geen sprake van een begrensde polyfonie. Dat 
betekent dat je muziekstukken kunt spelen die veel 
noten vereisen én tegelijkertijd met het pedaal noten 
kunt aanhouden, met een mooie, verschillende lagen 
tellende klanktextuur als eindresultaat. 

Piano Designer

Aangezien de pianoklank via modeling gecreëerd 
wordt, kun je het klankkarakter van je piano 
veranderen, door individueel de snaarresonantie, het 
klankbordtype, het hamergeluid en nog veel meer aan 
te passen. Je kunt zelfs elk van de 88 beschikbare 
noten onafhankelijk en individueel aanpassen 
wat toonhoogte, geluidsvolume en klankkarakter 
betreft, om bijvoorbeeld de perfecte sound voor een 
bepaalde speel- of oefenruimte te bekomen. 

307 Klanken

Alle modellen beschikken over 300 veelzijdige 
klanken, inclusief een uitgebreide selectie niet-
pianoklanken zoals strijkers, koperblazers, orgels 
en nog veel meer...
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Technologie voor Touch & Pedaal

Progressief Damper Action Pedaal

De pedalen binnen de LX/HP-serie reproduceren 
nauwkeurig het echte demperpedaalgedrag 
van een akoestische piano. Ze beschikken over 
de voortdurende drukgevoelige response die 
ervaren spelers verwachten, met een lichte 
weerstand wanneer het pedaal voor de eerste 
maal ingedrukt wordt, en meer weerstand wanneer 
de dempingsfunctie in werking treedt. Dat maakt 
spelen met een meer intuïtieve controle mogelijk, 
en zorgt er ook voor dat geavanceerde halfpedaal-
technieken - die een subtiele controle bieden 
over het aanhouden van noten en de resonantie - 
mogelijk worden. 

PHA-50 Klavier (Hout en Gegoten Materiaal)

De houten pianoklavieren die je vaak bij akoestische piano’s ziet, zijn erg aantrekkelijk om naar te kijken, 
en voelen ook stevig en wezenlijk aan onder je vingers. Maar een volledig houten klavier is niet de beste 
aanpak voor een digitale piano, aangezien houten toetsen regelmatig onderhoud vereisen om ze in de 
meest optimale conditie te houden. De nieuwe LX/HP-reeks beschikt over ons nieuwste PHA-50-klavier, dat 
hout met gegoten materialen verenigt, voor het beste van twee werelden: mooie houten zijkanten die elke 
toets een vertrouwde, stijve massa bezorgen die precies juist aanvoelt wanneer je erop speelt; terwijl het 
duurzame binnenframe ervoor zorgt dat je nog jarenlang plezier zult beleven aan je Roland-piano, zonder 
je zorgen te moeten maken over de betrouwbaarheid ervan. Je kunt er zelfs elke nacht op musiceren - 
aangezien onze pianoconstructie nauwelijks ‘stompgeluiden’ maakt wanneer je erop speelt. 

Ivoor/Ebbenhout Feel

De toetsen reproduceren de look en feel van écht 
ebbenhout en ivoor. En dankzij hun textuur met 
vochtabsorberende eigenschappen 
glijden je vingers er nooit af.

Toetsaanslag stabilisatiepinnen

Elke toets is voorzien van een stabilisatiepin, 
om de verticale beweging vlot en precies te 
doen verlopen. Daardoor worden zijdelingse 
toetsbewegingen vermeden en ontstaat er geen 
ongewenst lawaai, zoals op sommige piano’s bij 
onder meer het spelen van glissandopartijen. 

Escapement

Druk een toets traag in en je voelt de weerstand 
gradueel toenemen en vervolgens lichter worden. 
Het Escapement-mechanisme reproduceert het 
authentieke ‘klikgevoel’ van het klavier van een 
vleugelpiano. Dat zorgt vooral voor een verbeterde 
expressie wanneer je pianissimo speelt, en de 
toetsen reageren beter op snel herhaalde noten 
die gevormd worden.
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Functies

Tablet Apps-verbinding:
MIDI, het omdraaien van bladmuziek (piaScore, Sheet Music Direct) via Bluetooth-technologie

piaScore is een gratis iPad-app die toegang biedt tot meer dan zeventigduizend muziekpartituren. Je kunt de 
digitale bladmuziek op het scherm van je iPad lezen en zelfs de pagina’s omdraaien door de voetpedalen van 
de piano in te duwen. Of, je kunt ook de gratis app van Sheet Music Direct uitproberen, die verbinding maakt 
met een grote collectie digitale én papieren bladmuziek. 

Audio via Bluetooth-technologie

Met de bluetooth-functie maakt de nieuwe LX-reeks en de HP605 draadloos verbinding met je smartphone of tablet, 
zodat je populaire iOS/Android-muziekapps en online videolessen kunt inschakelen. De klank wordt op handige 
wijze doorgeschakeld naar de interne luidsprekers van de piano of de hoofdtelefoon, zo kun je weblessen volgen 
onder begeleiding van ‘s werelds beste pianoleerkrachten en samenspelen met je favoriete songs. 

Metronoom

Een ingebouwde metronoom helpt mee je ritmiek 
en timing te ontwikkelen: een essentieel onderdeel 
bij het musiceren. 

Audio Recorder

De ingebouwde recorder neemt je performances 
op als audio en/of MIDI-data: een handige feature 
voor pianisten, vooral voor studenten die hun 
speelstijl na een sessie willen evalueren.

Interne Songs

Een uitgebreide bibliotheek met ingebouwde songs, 
bestaande uit onder meer pianoklassiekers, populaire 
eenvoudig te spelen songs, etudes zoals Hanon en 
toonladders met begeleiding; waardoor oefensessies 
leuker worden en voor meer voldoening zorgen.

Twin Piano (met Individual Modus)

Het klavier kan opgedeeld worden in een linker- 
en rechterzone, waardoor twee mensen naast 
elkaar op de toetsen kunnen spelen binnen 
hetzelfde toonbereik: pérfect voor
leerkracht en student.

Grafisch LCD-scherm

Alle modellen zijn uitgerust met een eenvoudig 
af te lezen LCD-scherm, dat essentiële informatie 
toont, zoals de naam van de geselecteerde piano 
of verschillende tuning-parameters. 

Schakelaar in het Klavierdeksel

Je hoeft niet eens een stroomschakelaar in 
drukken om te beginnen musiceren: til gewoon 
het klavierdeksel omhoog en begin te spelen, net 
zoals op een akoestische piano.

Registratie

Tot 25 registraties staan ter beschikking om je 
favoriete of aangepaste klankset-ups op te slaan 
en later terug op te roepen; inclusief layers en 
splits. Registratiegroepen kunnen ook geback-upt 
worden naar een usb-geheugenstick. 
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Digitale Content & Apps

Piano Designer App*1 *2 *3

Je kunt op eenvoudige wijze je eigen perfecte piano creëren, door de klank via het aanraakscherm van 
je mobiele apparaat te fine-tunen. De Piano Designer App beschikt over verschillende ready-to-play-
instellingen, waardoor je tevens kunt genieten van aangepaste piano’s die gecreëerd werden door 
wereldvermaarde pianotechnici. 

*1 *2 *3 *4

piaScore*1 *3

door Plusadd, Inc.

Sheet Music Direct*1 *3 *4

door Music Sales Limited en Hal Leonard Corp. 

Blader online door meer dan zeventigduizend 
klassieke muziekpartituren en download ze 
gratis naar je iPhone of iPad. Je kunt zelfs het 
pianopedaal gebruiken om de pagina’s van je 
digitale bladmuziek om te draaien, aangezien je 
mobiele apparaat via bluetooth-technologie met je 
piano verbinding kan maken. 

Download de gratis app en krijg toegang tot 
duizenden interactieve digitale muziekpartituren 
van Music Sales en Hal Leonard: de twee grootste 
uitgevers van muziekpartituren ter wereld. 
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Accessoires

10 Jaar Garantie

Rolands digitale piano’s zijn gebouwd voor een lang leven.
Alleen een marktleider met een historiek van technische vernieuwing en suprematie 
kan het maken om gratis tien jaar garantie te geven op de HP- en LX-piano’s.

Stereo Hoofdtelefoon   RH-300

De top-of-the-line-hoofdtelefoon van Roland, voor het 
aller beste inzake klankkwaliteit, uiterlijk en performance.

Open Hoofdtelefoon   RH-A30

De open-air-constructie maakt het mogelijk om een 
conversatie te voeren, zonder dat je de hoofdtelefoon 
dient af te zetten. 

Monitor Hoofdtelefoon   RH-A7

Hij is comfortabel, licht en sluit veilig aan, waardoor 
je hem ook voor intensieve en lange(re) speelsessies 
kunt dragen.

USB Flash Geheugen   M-UF2G Pianobank   BNC-05-T

Kleur: Eigentijds rozenhout   Afmetingen: 470(B) x 300(D) x 440-520(H) mm.
18-9/16(B) x 11-13/16(D) x 17-3/8 - 20-1/2 (H) inches.   Gewicht: 8 kg/17 lbs 11 oz

Pianobank   BNC-05-WH

Kleur: Wit   Afmetingen: 470(B) x 300(D) x 440-520(H) mm.
18-9/16(B) x 11-13/16(D) x 17-3/8 - 20-1/2 (H) inches.   Gewicht: 8 kg/17 lbs 11 oz

Pianobank   BNC-05-BK2

Kleur: Zwart   Afmetingen: 470(B) x 300(D) x 440-520(H) mm.
18-9/16(B) x 11-13/16(D) x 17-3/8 - 20-1/2 (H) inches.   Gewicht: 8 kg/17 lbs 11 oz

Pianobank   BNC-05BW

Kleur: Bruin Walnoot   Afmetingen: 470(B) x 300(D) x 440-520(H) mm.
18-9/16(B) x 11-13/16(D) x 17-3/8 - 20-1/2 (H) inches.   Gewicht: 8 kg/17 lbs 11 oz
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Model

Klankgenerator

Pianoklank SuperNATURAL Piano Modeling SuperNATURAL Piano Modeling SuperNATURAL Piano Modeling SuperNATURAL Piano Modeling

Piano: Onbeperkt (enkel voor klanken uit Piano-categorie)
Andere: 384

Piano: Onbeperkt (enkel voor klanken uit Piano-categorie)
Andere: 384

Piano: Onbeperkt (enkel voor klanken uit Piano-categorie)
Andere: 384

Piano: Onbeperkt (enkel voor klanken uit Piano-categorie)
Andere: 384

PHA-50-klavier: Hybride structuur met hout en plastic, met 
drukpunt en Ebony/Ivory Feel (88 toetsen)

PHA-50-klavier: Hybride structuur met hout en plastic, met 
drukpunt en Ebony/Ivory Feel (88 toetsen)

PHA-50-klavier: Hybride structuur met hout en plastic, met 
drukpunt en Ebony/Ivory Feel (88 toetsen)

PHA-50-klavier: Hybride structuur met hout en plastic, met 
drukpunt en Ebony/Ivory Feel (88 toetsen)

Progressive Damper Action-pedaal (Demperpedaal: traploze 
detectie, Softpedaal: traploze detectie/toewijsbare functie, 
Sostenutopedaal: toewijsbare functie)

Progressive Damper Action-pedaal (Demperpedaal: traploze 
detectie, Softpedaal: traploze detectie/toewijsbare functie, 
Sostenutopedaal: toewijsbare functie)

Progressive Damper Action-pedaal (Demperpedaal: traploze 
detectie, Softpedaal: traploze detectie/toewijsbare functie, 
Sostenutopedaal: toewijsbare functie)

Progressive Damper Action-pedaal (Demperpedaal: traploze 
detectie, Softpedaal: traploze detectie/toewijsbare functie, 
Sostenutopedaal: toewijsbare functie)

Acoustic Projection Acoustic Projection Acoustic Projection /

In behuizing: 25 cm (9-7/8 inches) x 2 (met Speaker Box)
Near-field luidsprekers: (12 cm (4-3/4 inches) x 8 cm (3-3/16 
inches)) x 2 (met Speaker Box)
Near-field Tweeters: 5 cm (2 inches) x 2
Ruimtelijke luidsprekers: (12 cm (4-3/4 inches) x 8 cm (3-3/16 inches)) x 2

In behuizing: 25 cm (9-7/8 inches) x 2 (met Speaker Box)
Near-field luidsprekers: 5 cm (2 inches) x 2
Ruimtelijke luidsprekers: (12 cm (4-3/4 inches) x 8 cm (3-3/16 
inches)) x 2 (met Speaker Box)

In behuizing: 12 cm (4-3/4 inches) x 2
Near-field luidsprekers: 5 cm (2 inches) x 2
Ruimtelijke luidsprekers: 5 cm (2 inches) x 2

12 cm (4-3/4 inches) x 2

25W x 2,  6W x 2,  6W x 2 30 W x 2,  7 W x 2 30 W x 2,  7 W x 2 30 W x 2

Effect: Headphones 3D Ambience Effect: Headphones 3D Ambience Effect: Headphones 3D Ambience Effect: Headphones 3D Ambience

Key Touch: 100 types, vaste touch Key Touch: 100 types, vaste touch Key Touch: 100 types, vaste touch Key Touch: 100 types, vaste touch

415.3 tot 466.2 Hz (regelbaar in stappen van 0,1 Hz) 415.3 tot 466.2 Hz (regelbaar in stappen van 0,1 Hz) 415.3 tot 466.2 Hz (regelbaar in stappen van 0.1 Hz) 415.3 tot 466.2 Hz (regelbaar in stappen van 0.1 Hz)

10 types (Equal, Just Major, Just Minor, Pythagorean, Kirnberger 
I, Kirnberger II, Kirnberger III, Meantone, Werckmeister, Arabic), 
selecteerbare temperament key

10 types (Equal, Just Major, Just Minor, Pythagorean, 
Kirnberger I, Kirnberger II, Kirnberger III, Meantone, 
Werckmeister, Arabic), selecteerbare temperament key

10 types (Equal, Just Major, Just Minor, Pythagorean, 
Kirnberger I, Kirnberger II, Kirnberger III, Meantone, 
Werckmeister, Arabic), selecteerbare temperament key

10 types (Equal, Just Major, Just Minor, Pythagorean, 
Kirnberger I, Kirnberger II, Kirnberger III, Meantone, 
Werckmeister, Arabic), selecteerbare temperament key

Ambience, Brilliance Ambience, Brilliance Ambience, Brilliance Ambience, Brilliance

Lid, Key Off Noise, Hammer Noise
Duplex Scale, Full Scale String Resonance
Damper Resonance, Key Off Resonance
Cabinet Resonance, Soundboard Type, Damper Noise
Single Note Tuning, Single Note Volume, Single Note Character

Lid, Key Off Noise, Hammer Noise
Duplex Scale, Full Scale String Resonance
Damper Resonance, Key Off Resonance
Cabinet Resonance, Soundboard Type, Damper Noise
Single Note Tuning, Single Note Volume, Single Note Character

Lid, Key Off Noise, Hammer Noise
Duplex Scale, Full Scale String Resonance
Damper Resonance, Key Off Resonance
Cabinet Resonance, Soundboard Type, Damper Noise
Single Note Tuning, Single Note Volume, Single Note Character

Lid, Key Off Noise, Hammer Noise
Duplex Scale, Full Scale String Resonance
Damper Resonance, Key Off Resonance
Cabinet Resonance, Soundboard Type, Damper Noise
Single Note Tuning, Single Note Volume, Single Note Character

US: 363 songs in totaal, andere: 353 songs in totaal US: 363 songs in totaal, andere: 353 songs in totaal US: 363 songs in totaal, andere: 353 songs in totaal US: 363 songs in totaal, andere: 353 songs in totaal

Standard MIDI Files (Format 0, 1)
Audiobestanden (WAV, 44.1 kHz, 16-bit lineair formaat, 
USB-stick vereist)

Standard MIDI Files (Format 0, 1)
Audiobestanden (WAV, 44.1 kHz, 16-bit lineair formaat, 
USB-stick vereist)

Standard MIDI Files (Format 0, 1)
Audiobestanden (WAV, 44.1 kHz, 16-bit lineair formaat, 
USB-stick vereist)

Standard MIDI Files (Format 0, 1)
Audiobestanden (WAV, 44.1 kHz, 16-bit lineair formaat, 
USB-stick vereist)

307 klanken in totaal 307 klanken in totaal 307 klanken in totaal 307 klanken in totaal

Max. Polyfonie

Klanken

Klavier

Klavier

Pedalen

Pedalen

Luidsprekersysteem

Luidsprekersysteem

Luidsprekers

Nominaal uitgangsvermogen

Hoofdtelefoon

Hoofdtelefoon

Aanslaggevoeligheid

Master Tuning

Temperament

Effecten

Piano Designer

Stemming, Voicing

Interne Songs

Interne Songs

Afspeelbare software

Weergave van data

LX-17 LX-7 HP605 HP603



Recorder

Opneembare Software Standard MIDI Files (Format 0, 3 parts, Geheugen 30,000 noten)
Audiobestanden 
(WAV, 44.1 kHz, 16-bit lineair formaat, USB-stick vereist)

Standard MIDI Files (Format 0, 3 parts, Geheugen 30,000 noten)
Audiobestanden 
(WAV, 44.1 kHz, 16-bit lineair formaat, USB-stick vereist)

Standard MIDI Files (Format 0, 3 parts, Geheugen 30,000 noten)
Audiobestanden 
(WAV, 44.1 kHz, 16-bit lineair formaat, USB-stick vereist)

Standard MIDI Files (Format 0, 3 parts, Geheugen 30,000 noten)
Audiobestanden 
(WAV, 44.1 kHz, 16-bit lineair formaat, USB-stick vereist)

Audio: Bluetooth Ver 3.0 (Ondersteunt SCMS-T inhoudbeveiliging)
MIDI, Partituurpagina’s omdraaien: Bluetooth Ver 4.0 (Bluetooth LE)

Audio: Bluetooth Ver 3.0 (Ondersteunt SCMS-T inhoudbeveiliging)
MIDI, Partituurpagina’s omdraaien: Bluetooth Ver 4.0 (Bluetooth LE)

Audio: Bluetooth Ver 3.0 (Ondersteunt SCMS-T inhoudbeveiliging)
MIDI, Partituurpagina’s omdraaien: Bluetooth Ver 4.0 (Bluetooth LE)

MIDI, Partituurpagina’s omdraaien: Bluetooth Ver 4.0 
(Bluetooth LE)

Metronoom (Tempo/Beat/Pattern/Volume/Tone regelbaar)
Registratie
TwinPiano (met Individual Mode)
Transpose (in halve tonen), Volumebegrensingsfunctie
Panel Lock
Auto Off

Metronoom (Tempo/Beat/Pattern/Volume/Tone regelbaar)
Registratie, Klassieke Positie
TwinPiano (met Individual Mode)
Transpose (in halve tonen), Volumebegrensingsfunctie
Panel Lock, Automatische instelling van volume voor luidsprekers 
en hoofdtelefoon, Auto Off

Metronoom (Tempo/Beat/Pattern/Volume/Tone regelbaar)
Registratie, Klassieke Positie, Partituurhouder met regelbare 
hellingshoek (3 niveaus), TwinPiano (met Individual Mode)
Transpose (in halve tonen), Volumebegrensingsfunctie
Panel Lock, Automatische instelling van volume voor luidsprekers 
en hoofdtelefoon, Auto Off

Metronoom (Tempo/Beat/Pattern/Volume/Tone regelbaar)
Registratie, Klassieke Positie, Partituurhouder met regelbare 
hellingshoek (3 niveaus), TwinPiano (met Individual Mode)
Transpose (in halve tonen), Volumebegrensingsfunctie
Panel Lock, Automatische instelling van volume voor luidsprekers 
en hoofdtelefoon, Auto Off

Bluetooth Function

Bluetooth Function

Andere functies

Handige Functies

Display Grafische LCD 132 x 32 dots Grafische LCD 132 x 32 dots Grafische LCD 132 x 32 dots Grafische LCD 132 x 32 dots

DC In-aansluiting, Input jacks: Stereo mini-jack
Output (L/Mono, R) jacks: 1/4-inch jack
USB Computer-poort: USB type B
USB Memory-poort: USB type A
Phones jack x 2: Stereo mini-jack, Stereo 1/4-inch jack

DC In-aansluiting, Input jacks: Stereo mini-jack
Output (L/Mono, R) jacks: 1/4-inch jack
USB Computer-poort: USB type B
USB Memory-poort: USB type A
Phones jack x 2: Stereo mini-jack, Stereo 1/4-inch jack

DC In-aansluiting, Input jacks: Stereo mini-jack
Output (L/Mono, R) jacks: 1/4-inch jack
USB Computer-poort: USB type B
USB Memory-poort: USB type A
Phones jack x 2: Stereo mini-jack, Stereo 1/4-inch jack

DC In-aansluiting, Input jacks: Stereo mini-jack
Output (L/Mono, R) jacks: 1/4-inch jack
USB Computer-poort: USB type B
USB Memory-poort: USB type A
Phones jack x 2: Stereo mini-jack, Stereo 1/4-inch jack

AC-adapter AC-adapter AC-adapter AC-adapter

13 W 11 W 11 W 9 W

(inclusief pianostand, deksel gesloten) Breedte: 1407mm, diepte: 
470mm, hoogte: 1070mm, gewicht: 87.3 kg

(inclusief pianostand, met muziekstandaard) Breedte: 1379mm, 
diepte: 430mm, hoogte: 1122mm, gewicht: 54.0 kg (HP605-CR, 
HP605CB, HP605WH), 54.2 kg (HP506-PE)

Met muziekstandaard: Breedte: 1379mm, diepte: 430mm, hoogte: 
1064mm, gewicht: 49.9 kg

(inclusief pianostand, deksel open) Breedte: 1407mm, diepte: 
482mm, hoogte: 1132mm,  gewicht: 87.3 kg

(inclusief pianostand, muziekstandaard dichtgeplooid) 
Breedte: 1379mm, diepte: 456mm, hoogte: 959mm,  gewicht: 54.0 kg 
(HP605-CR, HP605CB, HP605WH), 54.2 kg (HP506-PE)

Breedte: 1391mm, diepte: 446mm, hoogte: 1039mm, gewicht: 76.8 kg 
(LX-7-BW, LX-7-CB), 77.1 kg (LX-7-PE)

Met muziekstandaard dichtgeplooid: Breedte: 1379mm, diepte: 
456mm, hoogte: 902mm, gewicht: 49.9 kg

Handleiding, Roland Classical Piano Masterpieces, Roland Piano 
Arrange Collections “Let’s Enjoy Piano”, AC-adapter, Stroomkabel, 
Hoofdtelefoonhaak 

Handleiding, Roland Classical Piano Masterpieces, Roland Piano 
Arrange Collections “Let’s Enjoy Piano”, AC-adapter, Stroomkabel, 
Hoofdtelefoonhaak 

Handleiding, Roland Classical Piano Masterpieces, Roland Piano 
Arrange Collections “Let’s Enjoy Piano”, AC-adapter, Stroomkabel, 
Hoofdtelefoonhaak 

Handleiding, Roland Classical Piano Masterpieces, Roland Piano 
Arrange Collections “Let’s Enjoy Piano”, AC-adapter, Stroomkabel, 
Hoofdtelefoonhaak 

USB-stick*1 USB-stick*1 USB-stick*1 USB Flash Memory*1

* 1 Gebruik de USB-sticks die door Roland worden verkocht. We kunnen geen correcte werking garanderen als er andere producten worden gebruikt.

Connectors

Stroomvoorziening

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht 

Accessoires

Opties (apart verkocht)

De beschikbare kleurversies kunnen verschillen naargelang de regio.
De beschikbaarheid van de Bluetooth-functie kan afhangen van het land waar het product werd aangekocht.
De specificaties en het uiterlijk kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Roland en SuperNATURAL zijn (geregistreerde) handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
App Store is een servicemerk van Apple Inc.
Het Bluetooth®-woordmerk en -logo’s zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc en het gebruik van zulke merknamen door Roland gebeurt onder licentie.
De bedrijfs- en productnamen die in dit document voorkomen, zijn (geregistreerde) handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
Het is bij wet verboden om audio-opnames, video-opnames, kopieën of revisies te maken van auteursrechtelijk beschermd werk van derden (muziekstukken, audiovisueel werk, 
uitzendingen, live-optredens, of andere werken), hetzij integraal of gedeeltelijk, en om ze te verdelen, verkopen, leasen, uit te voeren of uit te zenden zonder de toelating van de 
eigenaar van het auteursrecht.
Gebruik dit product niet voor doeleinden die het auteursrecht van een derde partij kunnen schenden.
Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid op met betrekking tot schendingen van het auteursrecht van derden die voortkomen uit uw gebruik van dit product.

Andere

Model LX-17 LX-7 HP605 HP603

www.rolandce.com

Bluetooth Function




