


ROLAND SCHENKT U EEN GRATIS CD!
ONTDEK DE SUPERNATURAL PIANO-TECHNOLOGIE MET DIT KLASSIEKE MEESTERWERK !

De exclusieve SuperNATURAL Piano-technologie brengt op vloeiende en natuurlijke wijze de klankkleurvariaties 

over in functie van de aanslag. Door hun groter dynamisch bereik en een klank die natuurgetrouw wegsterft, is 

de respons van onze piano’s qua subtiliteit vergelijkbaar met die van een akoestische vleugelpiano.Dankzij onze 

hamermechaniek met dubbel drukpunt en de pedalen met traploze detectie worden zelfs de geringste speel-

nuances tot in de perfectie weergegeven.

Deze exclusieve cd bevat werken van o.a. Debussy, Bach, Schubert, Chopin en vele anderen. 

Op de website van Roland Central Europe www.rolandce.com kunt u deze CD volledig gratis aanvragen. Een 

must voor elke pianoliefhebber! Dit aanbod is geldig zolang de voorraad strekt. 

Ontdek de 
superNATURAL Piano-technologie 

met dit klassieke meesterwerk .

 •  •  • 
 • 

 •  • 
 •  • 

 • 

Productie : Groep Express Roularta. • Deze CD werd 

2012.  • Promotionele CD, mag niet verkocht worden.

GRATIS DVD V-PIANO GRAND WORLD PREMIÈRE 2011
GENIET VAN DEZE UNIEKE OPNAME VAN DE WERELDPREMIERE VAN DE V-PIANO GRAND.

Geniet van deze unieke opname van de wereldpremiere van de V-Piano Grand.

 

Op 22 mei 2011 stelde Roland met bijzonder veel trots de V-Piano Grand aan het grote publiek voor. En uiteraard 

deden we dat in stijl: concertpianistes Elodie Vignon, Teresa Czekaj en Vera Tsybakov gaven het beste van 

zichzelf tijdens een prachtig concert in het Conservatorium van Brussel.

 

Exqi zorgde voor een mooie captatie van dit concert, zodat we u nu dit unieke concert op DVD kunnen 

aanbieden. Naast de wondermooie prestaties van Elodie, Teresa en Vera, vindt u er ook een uitgebreide inkijk 

in de technologie van de Roland piano’s.

 

Zo komt u niet enkel alles te weten over de bekroonde V-Piano-technologie, maar ook over Rolands SuperNATURAL 

Piano-technologie en de andere interessante vernieuwingen die van Roland de absolute koploper in de wereld 

van de digitale piano maakten.

 

Een must voor elke pianoliefhebber!

22 mei 2011 - Koninklijk Conservatorium Brussel

22 Mai 2011 - Conservatoire Royal de BruxellesGeniet mee van het unieke klassieke concert in het Koninklijk 

Conservatorium van Brussel, waar drie gerenommeerde klassieke 

pianisten, Teresa Czekaj, Vera Tsybakov en Elodie Vignon, aan de hand van 

een indrukwekkend repertoire de kwaliteiten van de V-Piano Grand in de 

kijker plaatsten.

Proitez de ce concert classique unique donné au Conservatoire Royal 

de Bruxelles par trois pianistes classiques de renom. Leurs talents et le 

répertoire exceptionnel interprété ont su mettre en évidence les multiples 

qualités du V-Piano Grand.

Deze DVD is mede tot stand gekomen dankzij de professionele captatie van Alfacam, de prachtige locatie van het Koninklijk Conservatorium van Brussel, de concerten van de 3 pianisten en de ondersteuning van het Roland Central Europe team.
Ce DVD a été réalisé grâce à la captation professionnelle de la société Alfacam, dans  le merveilleux décor que constitue le Conservatoire Royal de Bruxelles.

Voor alle details over de technologieën, het assortiment 
piano’s en de muziekwinkel in uw buurt, surf naar onze site: 
www.rolandce.com.

Pour apprendre tout sur les technologies et sur l’assortiment 
de pianos, et pour retrouver un revendeur près de chez 
vous, visitez notre site: www.rolandce.com.
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WELKE PIANO
ZOU IK KIEZEN ? 

V I N D  D E  P I A N O  D I E  P E R F E C T  B I J  U  PA S T  ! 

4

SYNOPSIS

COMPACTE PIANO’S

DRAAGBARE PIANO’S

MODERNE PIANO’S

INTERACTIEVE PIANO’S

KLASSIEKE PIANO’S

VLEUGELPIANO’S

Klein maar dapper: piano’s die amper plaats innemen, 
maar kamervullende muziek leveren.

Kies voor concerten en optredens een piano die 
draagbaar én krachtig is.

Een frisse kijk op tijdloos design, met strakke lijnen en een 
hoogwaardig meubel.

Waarom moeilijk doen als je simpelweg een piano kunt 
bezitten die je leert spelen?

Klassieke look, sound en feel - het complete pianopakket.

Voor de kenner die letterlijk en iguurlijk op zoek is naar 
superieur vakmanschap  
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Van links naar rechts: 

 FP-80, FP-50

Van links naar rechts: 

F-20, F-130R, RP401R

Van links naar rechts: 

DP90Se, DP90e

Van links naar rechts: 

HP Series, LX-15e

Van links naar rechts: 

RG-1F, RG-3F, V-PIANO GRAND



INTERVIEW

NET VOOR ZIJN AMERIKAANSE TOURNEE SPRAKEN WE MET SINGER-

SONGWRITER TOM ODELL OVER HET COMPONEREN VAN NUMMERS, ZIJN 

FAVORIETE COVERS EN HET GLASTONBURY FESTIVAL. TOM SLEEPTE ONDER 

MEER EEN BBC SOUND OF 2013-PRIJS EN DE CRITICS’ CHOICE-TROFEE BIJ 

DE BRIT AWARDS IN DE WACHT. ZIJN DEBUUTALBUM LONG WAY DOWN 

BEREIKTE DE EERSTE PLAATS IN DE OFFICIËLE HITLIJSTEN. 



Toen we hem vlak voor zijn Somerset House-

optreden in Londen spraken, vertelde Tom ons 

dat touren hem helpt bij het schrijven van nieuwe 

nummers. “Touren is een extreme situatie”, zei hij. 

“ Gigantische ups en gigantische downs zorgen 

voor goede songs”. Gezien het feit dat Tom 

momenteel intensief aan het touren is over de 

hele wereld, is dat alvast goed nieuws voor fans 

die uitkijken naar nieuw materiaal van hem. En 

omdat Tom live vaak covers brengt, konden we 

het niet nalaten om naar zijn favoriete nummers 

te vragen. Lees verder en ontdek welke covers 

hij live het liefste brengt... 
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ROLAND: Wat houdt touren interessant? 

L TOM: Veel componeren, dat houdt het interessant 

voor mij op dit moment.

ROLAND: Krijg je vaak iets te zien van de stad waarin je 

speelt? Ik weet dat je erg weinig tijd hebt, maar trek je 

er soms op uit om iets te bezichtigen? 

L TOM: Ja, dat probeer ik wel. Maar ik denk als je dat 

teveel doet, je er uiteindelijk helemaal onderdoor gaat. 

Het voelt aan als een permanente vakantietrip. Maar ja, 

ik probeer sommige zaken wel te bekijken.

ROLAND: Als je onderweg zoveel schrijft, raak je dan 

ook geïnspireerd door je verblijf on the road?

L TOM: Ik denk dat mijn inspiratie van elders komt. 

Touren is wel een erg extreme situatie, waar je weinig 

slaap hebt en gigantische ups en gigantische downs 

beleeft, dat zorgt wellicht voor goede songs. Omdat 

het dramatisch is, weet je wel.

ROLAND: En wanneer je effectief aan het componeren 

slaat, begin je dan meestal met een paar akkoorden 

die je samenbrengt, of met songteksten?

L TOM: Dat is altijd anders volgens mij. Soms komt de 

inspiratie van een muzikale plek, soms door iets wat ik 

gelezen of gezien heb, soms door gedachten of iets wat 

ik noteerde. Het is altijd anders. Het belangrijkste, voor 

mij althans, is om klaar te staan wanneer de inspiratie 

opborrelt en het gevoel krijgen dat je die ongeremd de 

vrije loop kunt laten.

ROLAND: Wat is je favoriete cover om te spelen?

L TOM: We coverden Oh! Darling van The Beatles. Dat 

deden we onlangs nog in New York, enkel nachten 

geleden, met een grote band. En het is een van 

mijn favoriete Beatles-nummers. Het is een geweldig 

nummer om live te spelen. We brengen het vaak live. 

Ik kan niet stoppen om het live te spelen. 

ROLAND: En de beste  cover die iemand anders bracht?

L TOM: Dat is waarschijnlijk Cry Me a River door Joe 

Cocker. Dat is misschien een klassiek antwoord, maar 

als je nog niet geluisterd hebt naar Mad Dogs and 

Englishmen van Joe Cocker, is dat zéker een album 

dat je aandacht verdient. Laat dat een les voor ieder 

van jullie zijn (wijst met zijn vinger naar de camera): 

Mad Dogs and Englishmen door Joe Cocker, Leon 

Russell op de piano, dat is gewoon het meest 

ongeloolijke live-album dat ooit gemaakt werd. Dat 
en 17-11-70 (Elton John). Luister naar die albums! En 

live-albums zijn verbluffend.

ROLAND: Luister je zelf nog naar vinyl?

L TOM: Ja, maar het is moeilijk om een platendraaier 

overal mee naartoe te transporteren. 

ROLAND: Luister je dan wanneer je thuis komt?

L TOM: ... probeer dat meer eens langs de douane 

te krijgen, dat leidt gegarandeerd tot een arrestatie.

ROLAND: Dat kan ik me voorstellen. En koop je tijdens 

het touren onderweg vinylplaten?

L TOM: Niet echt nee. Ik heb gewoon niet voldoende 

bagageruimte. Maar ik luister wel veel naar muziek 

tijdens een tournee. Zoveel als maar kan eigenlijk.

ROLAND: Naar welke nieuwe muziek luister je 

momenteel?

L TOM: Wel, ik kocht net de nieuwe plaat van London 

Grammar. Die vond ik wel cool. De nieuwe Arctic 

Monkeys is ook super... 

ROLAND: Als je een droom-headliner zou mogen 

kiezen voor het Glastonbury muziekfestival, wie zou je 

dan nemen?

L TOM: Ik zou voor David Bowie als headliner gaan op de 

volgende editie van Glastonbury. 

7

Interview: Jamie Franklin.

Foto’s: met dank aan UROK Management. 



www.tomodell.com8I N T E R V I E W  L  T O M  O D E L L

ROLAND: Acht je dat mogelijk?

L TOM: Ik denk niet dat het zo onmogelijk is als sommige 
mensen denken. Geen idee, misschien ben ik verkeerd. 
Ik zou David Bowie nemen, en... maakt het uit of ze dood 
of levend zijn? Ik zou ook Robert Schumann op de afiche 
zetten. Dat was een Duitse componist die tweehonderd 
jaar geleden stierf. Naar verluidt was hij gek, ik denk hij 
zichzelf uiteindelijk van een brug wierp. Ik denk gewoon 
dat hij een meerwaarde zou vormen op een festival.

ROLAND: Gek genoeg om misschien zelfs zelfmoord te 

plegen op het podium? 

L TOM: Ik weet het, in vergelijking met hem lijken 
rocksterren behoorlijk tam. 

ROLAND: Juist, en hij is een componist.

L TOM: ...omdat hij compleet gek was. Maar volgens 
mij zou hij cool zijn op een festival. Geen idee of dat in 
de praktijk zou werken, waarschijnlijk kent niemand zijn 
nummers. Misschien zou hij wel de sfeer verpesten...

ROLAND: Wel, ik keur het goed, ik ben verkocht.

L TOM: Robert Schumann. Dus, hij zou vrijdag spelen, 
dan Bowie op zaterdag. En dan zondag: zou ik Billie 
Holiday programmeren.

8

ROLAND: Wow, dat is een leuke triple bill.

L TOM: Ja, let er wel op dat Billie Holiday en Robert 
Schumann mekaar nooit ontmoeten, want dan is het 
feest voorbij. Een van hen zou niet meer willen optreden. 
Eerst zouden ze verliefd worden en daarna zou alles in 
duigen vallen... 

TOM OVER DE FP-80
Toen ik in Brighton woonde, was de FP-7 of 4 het aller 
eerste keyboard dat ik me destijds aanschafte. Ik 
kocht er een draagtas bij en sleurde het instrument 
overal mee naartoe: naar elk optreden dat ik maar 
kon vinden in en rond Brighton. De klank leunt redelijk 
dicht aan bij die van de LX-15.

Perfect instrument voor ballades ook! Toen ik Brighton 
woonde, verbleef ik in een kleine kamer bovenin een 
latgebouw. Ik kon niet echt veel lawaai maken, dus een 
volumeknop en een hoofdtelefoon waren erg handig. 
Veel van de songs op Long Way Down werden op die 
digitale piano geschreven. Omdat ik geen akoestische 
piano had toen ik Brighton woonde, had ik dus een 

compact exemplaar zoals dit, althans een vroegere versie.

INTERVIEW
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Nu heb ik deze. Wanneer we op een locatie aankomen, 

en ik heb zin om wat muziek te componeren of om op 

te warmen, is dit ideaal. Je kunt het instrument de trap 

op dragen en het past perfect in je kleedkamer.

Ik gebruik de FP-80 voor de pianoklanken, maar ik ben 

een beetje vreemd, want ik hou eigenlijk alleen maar 

van pianospelen. Hij heeft eigenlijk dezelfde klank als de 

LX-15, daarom past hij bij mij, hij beschikt over dezelfde 

sounds. Ik vind hem eigenlijk beter dan de het vorige FP-

model. Hij heeft een leuke feel. Echt een leuke feel, hij 

voelt perfect aan. Hij is geweldig, écht geweldig. 

TOM OVER DE LX-15
We namen hem vorig jaar voor het eerst mee on the 

road. En dat is ideaal: hij ziet eruit als een buffetpiano, 

klinkt als een buffetpiano, maar je hoeft hem niet elke 

avond te stemmen. Mensen laten me soms op andere 

instrumenten spelen. Zoals onlangs nog op een festival 

in Letland. Soms moet je op een andere piano spelen, 

maar dat is gewoon niet hetzelfde.

Maar, weet je. Het is een geweldige piano en ik zie 

mezelf eigenlijk nooit iets anders gebruiken. Hij is ideaal 

en ik gebruik hem al sinds de koude wintermaanden 

van vorig jaar - toen ik in het voorprogramma van Jake 

Bugg speelde, tot vandaag, nu we voor iets grotere 

zalen spelen. Hij is geweldig.

Het moeilijkste aan live-optredens is samenspelen met 

een band. Je hebt een pianogeluid nodig dat zowel 

zacht als helder klinkt. De zachtheid en gevoeligheid 

voor de rustigere passages, maar de helderheid om 

boven het geluid van de band uit te komen.

Op dit ogenblik, zeker nu we ons tussen twee shows 

bevinden, en ik veel moet soundchecken, componeert 

de band veel nummers op dit instrument. Veel van onze 

nieuwe nummers worden momenteel op de FP-80 en de 

LX-15 geschreven. En we hebben er voorlopig nog maar 

eentje kapotgemaakt. Ik duwde hem omver (lacht). 

Geen idee hoe leuk jullie dat bij Roland vonden... Ik ben 

erg vereerd om met Roland te kunnen samenwerken, 

we vormen een mooie combinatie.



Er gaat niets boven de imposante concertklank van een 

handgemaakte klassieke vleugelpiano. Op een schare lichting 

beroepspianisten en virtuoze concertsterren na, is een dergelijk 

instrument voor veel spelers thuis zelden praktisch. Een digitale piano 

vormt in de meeste gevallen een meer dan waardig alternatief. We 

zetten de belangrijkste voordelen even op een rij.
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1. ONBERISPELIJKE KLANK
Een digitale piano klinkt vanaf de eerste seconde 

levensecht en authentiek, ongeacht waar en wanneer 

je erop speelt. De SuperNATURAL Piano-klankgenerator 

van Roland klinkt wat dat betreft realistischer dan ooit 

en simuleert tot in de kleinste details de klank van een 

klassieke vleugelpiano. 

Het nieuwe Acoustic Projection-systeem (bij onder meer 

de HP-reeks) produceert zo’n puur geluid dat je met je 

ogen dicht zou zweren dat je op een échte akoestische 

piano aan het spelen bent. Roland staat niet voor niets 

al drie decennia bekend als technologische pionier 

inzake elektronische muziekinstrumenten.

2. AUTHENTIEKE FEEL
Het nieuwe PHA-4 Premium Keyboard met Escapement 

en Ivory Feel beschikt over de meest accurate 

aanraakdetectie van dit moment en vertaalt vlekkeloos 

elke aanraking en speelstijl naar de juiste klankkleur: van 

langzaam en zacht tot snel en hard. 

De toetsen repliceren de unieke look, touch en 

vochtabsorberende eigenschappen van echt 

ebbenhout en ivoor van een traditioneel pianoklavier, 

waardoor ze authentiek aanvoelen, reageren én je 

vingers geen enkele aanslag zullen missen.

3. CONTROLEERBAAR VOLUME
Bij een digitale piano bepaal je exact hoe luid de 

muziek klinkt. Niet alleen door je speelstijl dynamisch 

aan te passen, maar ook door het geluidsvolume 

van de ingebouwde luidsprekers naar persoonlijke 

smaak af te regelen. Buren en familieleden zullen het 

bovendien op prijs stellen dat je een hoofdtelefoon 

kunt inpluggen, zéker wanneer je tot diep in de nacht 

musiceert of toonladders oefent. 

4. UITGEBREIDE OEFENMOGELIJKHEDEN
De meeste modellen beschikken over een ingebouwde 

metronoom en opnamefuncties, waarmee je 

pianoperformances kunt vastleggen en nadien 

evalueren. Ook de gratis iOS piano-apps van Roland 

laten je spelenderwijs (bij)leren. 

De unieke HPi-50e digitale piano beschikt zelfs over 

een geïntegreerd kleurenscherm dat muziekpartituren 

projecteert, de vingerkracht van je twee handen toont 

en tal van ingebouwde oefenreeksen bevat.  

5. GEEN ONDERHOUDSKOSTEN
Om het instrument digitaal is, dient het nooit gestemd 

te worden. Annuleer dus gerust dat halfjaarlijkse 

abonnement bij de pianostemmer. Ook je vloer 

ondervindt geen schade door een zwaar pianomeubel: 

digitale piano’s zijn licht, makkelijk verplaatsbaar en 

sluiten met hun strakke look naadloos aan bij elk interieur.

6. NUTTIGE EXTRA’S
Naast authentieke vleugelpianoklanken, hebben de 

meeste digitale piano’s van Roland nog andere sounds 

aan boord: van buffetpiano’s, klavecimbels tot strijkers 

en moderne synthesizergeluiden. 

Ook usb-functionaliteiten behoren vaak tot de 

mogelijkheden. Stuk voor stuk niet te onderschatten 

voordelen die van een digitale piano een uiterst 

gevarieerd en hedendaags instrument maken: of je 

nu een instapmodel (HP504), een studie-exemplaar 

(HPi-50e), een huiskamermeubel (DP90e) of een 

podiumbeest (RD-800) kiest.
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Net gestart met pianospelen of op 

zoek naar een piano die je kamer niet 

domineert? Bekijk dan onze compacte 

pianoreeks. Je krijgt nog steeds de 

allerbeste kwaliteit wat klank, feel en 

geluidsversterking betreft, maar dan in 

een ruimtebesparende behuizing.

www.rolandce.com M O D E L L E N  :  F-20  L  F-130R   L   RP401R
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Voor kinderen, die piano willen spelen, is de F-20 ronduit 
het ideale instrument. Hij biedt immers alle belangrijke 
kenmerken van de befaamde Roland-pianotechno-
logie en zet daar een prijskaartje tegenover dat geen 
twijfel meer toelaat: wedden dat u er ook vaak zélf op 
zal spelen? Zijn volle en vooral authentieke klank kweekt 
bij de pianist in spe meteen het juiste gevoel voor mu-
zikaliteit, het klavier is gewogen –en trouwens afgeleid 
van de grote Roland-piano’s– en zorgt er van meet of 
aan voor dat de vingers op de juiste manier worden ge-
traind. De digitale technologie van de F-20 heeft heel 

wat voordelen t.o.v. een budgetvriendelijke akoesti-
sche piano: hij vereist vrijwel geen onderhoud, hij biedt 
een opnamefunctie en een metronoom, hij kan de 
pianist begeleiden – en hij bevat ook andere klanken. 
Bovendien kunt u gebruik maken van de door Roland ont-
wikkelde apps voor iPhone, iPad en iPod touch, zodat de 
F-20 nog nauwer bij de leefwereld van uw kinderen aan-
sluit en ze telkens opnieuw motiveert om door te zetten.
Compacte houten ombouw in “Contemporary Black”- 
of “Simulated Dark Walnut”-afwerking. Voor beide 
uitvoeringen bestaat er ook een passende stand.

CONTEMPORARY BLACK SIMULATED DARK WALNUT

L SPECS: Zie p. 54   L OPTIES: Zie p. 58

F-20-CB F-20-DW

AIR PERFORMER 
• Gratis  

•• Voor iPad, iPhone en iPod touch

PIANO PARTNER
• Gratis  

•• Voor iPad

L APPS: www.rolandce.com/apps

www.rolandce.com
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VLEUGELPIANOPERFORMANCES MET EEN 
ULTRACOMPACTE VOETAFDRUK

Laat je dromen over een prachtige vleugelpiano niet varen 
door de (veel te) beperkte afmetingen van je woning: de 
compacte Roland F-130R Digital Piano past moeiteloos in 
élke ruimte en garandeert volbloed pianoperformances. 
Veeleisende pianisten ontdekken een natuurlijke akoestische 
klank die hen blijft inspireren. Leerlingen krijgen de tools 
die ze nodig hebben om vooruitgang te boeken: van 
ingebouwde stereoluidsprekers, een hoofdtelefoonfunctie 
en begeleidingsritmes, tot de optie om gebruik te maken 
van de gratis piano-apps van Roland. De F-130R past niet 
alleen in je appartement. Hij past ook in je leven.  

Afmetingen, kosten en geluidsvolume zijn de drie grootste 
redenen waarom veel pianisten de akoestische vleugel van 
hun dromen niet in huis halen. De Roland F-130R biedt soe-
laas. Met zijn compacte afmetingen en keuze uit een zwarte 
of witte afwerking, is dit een stijlvolle en ultrapraktische op-
lossing wanneer de opstelruimte voor een kolossaal exem-
plaar ontbreekt. Stereoluidsprekers met volumeregeling én 
een hoofdtelefoonfunctie die uitgerust is met het atmosferi-

F-130R

www.rolandce.com

sche Headphones 3D Ambience-effect van Roland, zorgen 
ervoor dat aanvaringen met huisgenoten en stomende bu-
renruzies vermeden worden. Omdat het instrument digitaal 
is, mag je ook die (half)jaarlijkse dure afspraken met de pia-
nostemmer deinitief uit je agenda schrappen.    
Misschien heb je nooit eerder op een digitale piano ge-
speeld, en denk je dat de volle klank en het organische 
gevoel van een akoestisch instrument ontbreken. Spelen is 
geloven, wat de Roland F-130R betreft. Deze piano gaat 
nog een stap verder dan natuurgetrouw; met de SuperNA-
TURAL Piano-klankgenerator van Roland die de rijke com-
plexe sound van een akoestische vleugel pérfect simuleert. 
Het nieuwe PHA-4 Standard-klavier levert dezelfde response, 
sensortechnologie en Ivory Feel-textuur als onze beken-
de vlaggenschipinstrumenten. Hou je van avontuur? Dan 
ben je gegarandeerd weg van de extra 305 ingebouwde 
sounds die de Roland F-130R in de aanbieding heeft. Zo kun 
je niet alleen met pianoklanken aan de slag, maar ook met 
blazers, strijkers, orgels, gitaren en nog veel meer.
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Jammen is niet alleen leuk, het is ook de snelste manier om 
je piano-skills te verbeteren. Langs de andere kant is het niet 
(altijd) doenbaar om livemuzikanten in je lat of kamer uit 
te nodigen. De Roland F-130R lost dit probleem moeiteloos 
op met zijn intelligente ingebouwde ritmefunctie, die je laat 
samenspelen met een volbloed begeleidingsband die au-
tomatisch de door jou gespeelde akkoorden volgt. En dat 
in 72 stijlen: van reggae naar latin. Er is ook een traditionele 
metronoom voorhanden, alsook een ingebouwde recorder 
voor zelfevaluatie én een Twin Piano-modus, die het klavier 
in twee helften opsplitst, zodat je samen met een partner 
binnen hetzelfde toonbereik op één klavier kunt spelen. 

Vandaag schakelen veel pianisten computers in als onder-
deel van hun muziekset-up. De Roland F-130R is net als jij 
mee met zijn tijd en laat zich via usb verbinden met een 
Mac/pc, én kan ook draadloos* verbinding maken met 
mobiele apparaten en de gratis piano-apps van Roland. 
Probeer zeker eens onze Air Performer-app, die je samen 
laat jammen met je favoriete songs via het geluidssysteem 
van de F-130R en je de mogelijkheid biedt om de toon-
hoogte en/of het tempo van de nummers aan je pianospel 
aan te passen. Misschien werk je liever aan je techniek of 
theoretische kennis met Piano Partner? Met de Roland 
F-130R is de Apple App Store je heilige graal.  

*Een draadloze connectie vereist de optionele Roland WNA1100-RL 

WiFi–USB-adapter en een WLAN-netwerk met toegang tot het internet.

L SPECS: Zie p. 54   L OPTIES: Zie p. 58

AIR PERFORMER 
• Gratis  

•• Voor iPad, iPhone en iPod touch

PIANO PARTNER
• Gratis  

•• Voor iPad

L APPS: www.rolandce.com/apps

CONTEMPORARY BLACK

F-130R-CB
WHITE

F-130R-WH
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RP401R

Het is fantastisch om een piano centraal op te stellen 
in je familiewoning, maar het juiste model vinden, be-
zorgt je ongetwijfeld heel wat kopzorgen. Akoestische 
vleugelpiano’s vereisen veel ruimte (en die gebruik je 
natuurlijk het  liefst voor ander meubilair), terwijl het 
geld voor onderhoud en stemsessies wellicht beter 
aan pianolessen besteed kan worden. De oplossing? 
Een RP401R Digital Piano van Roland, die is aangepast 
aan de noden van vandaag, beschikt over een com-
pacte behuizing, luidsprekers met volumeregeling én 
een hoofdtelefoonfunctie om te oefenen wanneer het 
jou past. Akoestische kenners zullen weg zijn van de 
natuurlijke klank en feel, terwijl leerlingen sneller voor-
uitgang boeken met voorziene functies als ingebouw-
de achtergrondritmes en verbindingsmogelijkheden 
met Mac-, pc- en iPad-apps.

De RP401R heeft compacte afmetingen, kan afgewerkt 
worden in het zwart of met rozenhout én is een stijlvolle 
en praktische oplossing wanneer de piano-opstelruimte 
beperkt is. Je kunt dag en nacht oefenen via de ste-
reoluidsprekers met volumeregeling, alsook de kinde-
ren in toom houden met de Volume Limit-functie en de 

hoofdtelefoonaansluiting, die gebruikmaakt van het 
atmosferische Headphones 3D Ambience-effect van 
Roland. De betaalbare Roland RP401R bespaart je ook 
geld: omdat het een digitaal instrument is, dien je nooit 
geld te spenderen aan de frequente huisbezoeken van 
een pianostemmer.

Als je op de RP401R speelt, wordt meteen duidelijk dat 
de SuperNATURAL Piano-klankgenerator van Roland 
de volle klank en nuances van een akoestische piano 
pérfect simuleert. Neem plaats op de pianokruk, en je 
ontdekt ook de vertrouwde opstelling van drie pedalen 
aan je voeten, inclusief een Progressive Damper Acti-
on-pedaal voor onder meer half-pedaaltechnieken. 
Bespeel de toetsen en je voelt meteen dat het PHA-4 
Standard-klavier over een natuurlijke sensortechnologie 
en Ivory Feel-textuur beschikt. Op zoek naar extra inspi-
ratie? Gooi het theorieboekje over je schouder en ga 
compleet uit de bol met 305 bijkomende instrumenten 
als blazers, strijker, gitaren en meer.  

In je eentje oefenen, wordt al snel saai. Met de inge-
bouwde ritmeprogramma’s van de RP401R heb je ech-

CHARMANTE FAMILIEPIANO 
MET OEFENFUNCTIES 
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ter altijd een band bij de hand. Het systeem voorziet een 
volwaardige achtergrondbegeleiding in 72 verschil-
lende stijlen, van reggae tot elektronische genres. De 
intelligente backing zorgt ervoor dat de virtuele band 
automatisch de door jou gespeelde akkoordenveran-
deringen detecteert én volgt. Omdat we allemaal op 
een andere manier (bij)leren, is er ook een metronoom 
aanwezig, plus een ingebouwde recorder voor zelfeva-
luatie, alsook een Twin Piano-modus die het klavier in 
tweeën verdeeld, zodat je met een partner samen kunt 
spelen binnen hetzelfde toonbereik. 

Computers en tablets zijn onmisbare tools om leer-
ling-pianisten gemotiveerd te houden. De RP401R kan 
draadloos communiceren met je Mac, pc of draagba-
re iOS-apparaat*. Misschien gebruik je graag de usb-
poort om je performances op te nemen via de produc-
tiesoftware op je DAW-computer? Of misschien schakel 
je liever je iPad, iPhone of iPod touch in, om aan je skills 
te werken met de gratis Roland-apps als Air Performer 
(zodat je samen met je favoriete songs via het geluids-
systeem van de RP401R kunt jammen, alsook de toon-
hoogte of het tempo kunt aanpassen), Piano Partner, 
DigiScore Lite of Flash Card (een app die focust op luis-
tervaardigheid en het lezen van muziek). Piano leren 
spelen was nog nooit zo future-proof als vandaag. 

*Een draadloze connectie vereist de optionele Roland 

WNA1100-RL WiFi–USB-adapter en een WLAN-netwerk 

met toegang tot het internet.

SIMULATED ROSEWOOD

RP401R-RW
CONTEMPORARY BLACK

RP401R-CB

L SPECS: Zie p. 54   L OPTIES: Zie p. 58

AIR PERFORMER 
• Gratis  

•• Voor iPad, iPhone en iPod touch

PIANO PARTNER
• Gratis  

•• Voor iPad

L APPS: www.rolandce.com/apps
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Draagbare piano’s moeten fantastisch 

klinken. Waarom? Omdat je ermee voor 

andere mensen zult performen! Onze 

draagbare piano’s klinken groots, maar 

zijn verrassend compact en makkelijk te 

transporteren. Lichtgewicht? Alleen tijdens 

het verplaatsen. Op alle andere momenten 

heb je een concertwaardige klank van een 

zwaargewicht aan je vingertoppen.
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FP-80 • FP-50

MUZIKALE EXPRESSIE EN INSPIRERENDE FUNCTIES IN EEN 
COMPACTE, EIGENTIJDSE PIANO • FP-80

De FP-80 is een stijlvolle, maar draagbare Roland-piano, 
die niets aan het toeval overlaat. Dankzij zijn SuperNA-
TURAL Piano-klankbron en “Ivory Feel”-S-klavier is zijn res-
pons vergelijkbaar met die van een akoestische vleugel. 
Door de Acoustic Projection-technologie en de vier in-
gebouwde luidsprekers klinkt het instrument bovendien 
uitgesproken organisch en “ruim” – u hoeft maar uw 
ogen te sluiten om de indruk te hebben dat u aan een 
concertvleugel zit. Wellicht vindt u ook de “Piano Desig-
ner”-functie leuk, omdat u hiermee, via intuïtieve para-
meters, aan de sound van uw “vleugel” kunt sleutelen. 

Wie de FP-80 kiest om alleen of samen met andere muzi-
kanten live te gaan spelen, zal versteld staan van zijn tal-
rijke expressieve klanken. Van een stagepiano verwacht 
u uiteraard niet alleen prachtige akoestische vleugels, 
maar ook elektrische piano’s (die dankzij de SuperNATU-
RAL-technologie ongeloolijk “vintage” klinken), orgels, 
synthesizers en nog veel meer. Zelfs op grote podia bewijst 
de Acoustic Projection-technologie haar nut voor de pi-
anist zelf, die dankzij de driedimensionale weergave me-
teen in de juiste sfeer komt. De FP-80 is zowel in het zwart 
als in het wit leverbaar en ziet er op het podium of in de 
klas net zo blits uit als in de woonkamer.ZWART • Hier afgebeeld met de zwarte KSC-76 optionele stand 

FP-80-BK

WIT

FP-80-WH
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De compacte en budgetvriendelijke FP-50 klinkt als 
een heuse vleugel en heeft bovendien tal van handige 
functies in huis: naast een inspirerende vleugelklank 
bevat hij talrijke andere geluiden, die van pas komen 
voor de meest uiteenlopende muziekstijlen. Verder is hij 
uitgerust met een automatische begeleidingsfunctie, 
die voor een levendige “achtergrond” zorgt, terwijl 
u aan het soleren bent. Dankzij de ingebouwde 
luidsprekers hoeft u de FP-50 maar op een stopcontact 
aan te sluiten om waar dan ook te kunnen spelen.

De FP-50 ziet er niet alleen compact uit, maar kan 
bovendien moeiteloos worden vervoerd. Naast 
prachtige akoestische vleugels biedt hij elektrische 
piano’s (die dankzij de SuperNATURAL-technologie 
ongeloolijk “vintage” klinken), orgels, synthesizers en 
nog veel meer. In grotere gelegenheden kunnen zijn 
uitgangen op een extern versterkingssysteem worden 
aangesloten, terwijl u de ingebouwde luidsprekers 
lekker als monitors gebruikt. De intelligente “Rhythm”-
begeleidingsfunctie is handig voor entertainers, die 
alleen optreden of voor uw solo’s tijdens een optreden. 
De akkoordherkenning van deze functie kan trouwens 
via het hele klavier worden aangestuurd.

ZWART

FP-50-BK

WIT • Hier afgebeeld met de witte KSC-44 optionele stand 

FP-50-WH

DE PERFECTE PIANO VOOR MOBIELE PIANISTEN • FP-50

AIR PERFORMER 
>> VOOR FP-50
• Gratis  •• Voor iPad, iPhone en iPod touch

PIANO PARTNER 
>>  VOOR FP-80 & FP-50
• Gratis  •• Voor iPad

AIR RECORDER 
>> VOOR FP-80
• Gratis  •• Voor iPad, iPhone en iPod touch

L APPS: www.rolandce.com/apps L SPECS: Zie p. 55      L OPTIES: Zie p. 58
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Ondanks het feit dat de piano meer dan 

driehonderd jaar oud is, werd aan de 

look doorheen de eeuwen nauwelijks iets 

gewijzigd. Ook al zijn er tegenwoordig 

heel wat nieuwe technologische 

ontwikkelingen, een piano is er steeds 

als een piano blijven uitzien. Als je een 

moderne piano verkiest, check dan zeker 

de piano’s in onze designreeks, voor 

instrumenten met een klassieke pianoklank 

en -feel maar dan met een stijlvolle twist.

MODELLEN :  DP90e • DP90Sewww.rolandce.com
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SUBLIEME PERFORMANCE, 
COMPACT DESIGN

DP90e • DP90Se
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Iedereen is het erover eens hoe een degelijke piano moet 
klinken. Over de look bestaat minder duidelijkheid. Het uitzicht 
van een klassieke piano spreekt niet iedereen aan. Sommige 
mensen verkiezen een modern design. En, als je op een lat of 
appartement woont, zoek je wellicht een piano die zo weinig 
mogelijk plaats inneemt. Als je op zoek bent naar een com-
pacte en ingetogen piano, dan is de stijlvolle DP90e wellicht 
iets voor jou. Met een breedte van amper 1,4 meter, palmt het 
instrument ook niet teveel vloerruimte in: zelfs de kleinste ap-
partementen kunnen genieten van dit chique designmeubel.

Zodra je op de DP90e begint te spelen, ontdek je echter al-
les behalve een ‘kleine’ klank. Dat komt door de SuperNA-
TURAL Piano-klankgenerator, die het geluid van een akoes-
tische vleugelpiano simuleert. Net als bij een vleugel, heeft 
elke noot zijn eigen karakter. De dynamische klankkleur sluit 
naadloos aan bij elke aanraking en zet heel intuïtief je emo-
ties om in geluid. Tijdens het spelen van fortissimopassages 
ontdek je extra tonale kracht en impact. Het is zelfs mogelijk 
om de klank van elke noot van de DP90e afzonderlijk aan te 
passen: zo speel je op een piano die even uniek is al jij. Veel 
digitale pianisten gebruiken een hoofdtelefoon om andere 
mensen niet te hinderen tijdens het musiceren. DP90e-eige-
naars krijgen daarbij een niet te versmaden extra: Headpho-
nes 3D Ambience. De piano optimaliseert automatisch de 
klank wanneer je een hoofdtelefoon inplugt. De klank die je 
hoort is zodanig gedetailleerd en accuraat dat je zou zweren 
dat je op een akoestische piano aan het spelen bent.

Een natuurlijk reagerend klavier vormt de link met de piano. De 
DP90e maakt gebruik van  het PHA-4 Premium Keyboard, dat 
zelfs de subtielste speelstijlen dynamisch en authentiek vertaalt 
naar klank. De witte pianotoetsen hebben dezelfde look & feel 

DP90SeDP90SeDP90e
POLISHED EBONYPOLISHED WHITECONTEMPORARY BLACK

L SPECS: Zie p. 55  L OPTIES: Zie p. 58

AIR PERFORMER 
• Gratis  

•• Voor iPad, iPhone en iPod touch

PIANO PARTNER
• Gratis  

•• Voor iPad

L APPS: www.rolandce.com/apps

als echte ivoren exemplaren, terwijl de vochtabsorberende ei-
genschappen ervoor zorgen dat je vingers in het heetst van de 
strijd niet van de toetsen glijden. Het authentieke hamermecha-
nisme maakt nu ook minder geluid dan eerdere modellen, zo-
dat huisgenoten en buren niet gestoord worden wanneer je een 
hoofdtelefoon gebruikt. De DP90Se Special Edition beschikt zelfs 
over een Concert Class-klavier met zowel ivoren- als ebbenhou-
ten-karakteristieken voor ultieme stabiliteit tijdens het spelen.    

Dus: je hebt een fantastisch klinkende piano die er cool uitziet 
en leuk is om op spelen. Wat wens je nog meer? Het is mis-
schien niet leuk om  horen, maar oefenen kan vaak behoor-
lijk saai zijn, maar is toch essentieel als je jezelf wilt verbeteren. 
Waarom maak je dat oefenen dan niet leuker door je iPhone, 
iPad of iPod touch aan de piano te koppelen? Met de Piano 
Partner-app kun je de ingebouwde nummers van de piano 
afbeelden op het scherm van de iPad, zodat je de individue-
le noten op gehoor kunt identiiceren. Het is ook mogelijk om 
draadloos je favoriete nummers via je iPhone naar de inge-
bouwde luidsprekers van de piano te streamen met de gratis 
Air Player-app. Welke app je ook gebruikt, oefenen zal voort-
aan iets zijn waar je vol overgave wilt induiken en niet langer 
verplicht dient te ondergaan.

De DP90e is beschikbaar in twee versies. De DP90e én de 
DP90Se, een speciale uitvoering met de keuze tussen zwarte 
hoogglans of gepolijste witte afwerking alsook het hoogwaar-
dige PHA-4 Concert Class-klavier.

*Draadloze communicatie vereist de Roland WNA1100-RL Wi-

reless USB Adaptor (afzonderlijk verkocht) en een draadloos 

LAN-toegangspunt met internetverbinding.

 





Tegenwoordig verkiezen meer en meer 

muziekscholen en pianoleerkrachten een 

digitale piano in plaats van een akoestisch 

model. Omwille van de vele voordelen 

zoals studeren met een hoofdtelefoon, 

het opnemen van je performance, de 

ingebouwde metronoom, interactieve 

muzieklessen, - oefeningen en veel meer.

Onze academische piano’s zijn perfect 

voor muziekscholen, pianoleerkrachten en 

hun leerlingen.  Een groot kleurenscherm 

projecteert digitale muziekpartituren, 

lessen, oefeningen en zelfs games om de 

jonge spelers gemotiveerd te houden.

MODELLEN :  HPi-50ewww.rolandce.com
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Digitale piano’s kunnen je speelstijl op tal van vlakken 
verbeteren. Je kunt er een hoofdtelefoon inpluggen om 
in alle stilte te oefenen; je pianospel opnemen en nadien 
herbeluisteren om jezelf te evalueren; je kunt zelfs het kla-
vier in twee helften opsplitsten om zij-aan-zij met je piano-
leraar aan de slag te gaan. Maar, wat dacht je van een 
piano die speciiek ontworpen werd om je beter te leren 
spelen: dat is de HPi-50e in een notendop. 

Om te beginnen, krijg je de SuperNATURAL Piano-klankge-
nerator die ook terug te vinden is bij onze hi-end-piano’s, 
samen met het krachtige vier speakers tellende Acoustic 
Projection-systeem en het PHA-4 Concert Class-klavier 
met Ebony & Ivory Feel (ons beste keyboard tot nog toe) 

DE PIANO
DIE JOU LEERT 
SPELEN

die je het geluid én gevoel geven van een vleugelpiano 
van wereldniveau. En dan is er het beeldscherm: een 
groot kleurendisplay die verankerd zit in de muzieklesse-
naar en de partituur projecteert. Terwijl je speelt, toont 
een stuiterende bal op het scherm in welke muzikale 
passage je op dat moment zit. Zelfs bij het omslaan van 
een pagina kun je zo de volle aandacht bij de muziek 
en je speelstijl houden.  Dat systeem heet DigiScore, en 
het is precies daarom dat de HPi-50e anders is dan alle 
andere piano’s. Er zijn ook nog verschillende oefenin-
gen om je essentiële pianovaardigheden mee aan te 
scherpen - zowel voor beginnelingen als ervaren pia-
nisten. De Finger Training-lesreeks van de HPi-50e toont 
de vingerkracht van je beide handen wanneer je de 

30 www.rolandce.com



HPi-50e  L INTERACTIEVE PIANO’S

ingebouwde Hanon-oefeningen doorloopt (en zo je 
vingervaardigheden verbetert). De Visual Lesson-ap-
plicatie detecteert de passages en gebieden in de 
digitale partituur waar je speelstijl te wensen over laat 
en waar er nog werk aan de winkel is. De HPi-50e is 
zeker geen substituut voor een pianoleraar, maar het 
instrument helpt je wél met het aanleren van goede 
gewoontes en het vermijden van slechte.

Tot slot is er nog het eeuwenoude probleem om je kin-
deren aan het oefenen te krijgen. Wie zijn kinderen 
al eens heeft moeten aansporen om nog een rondje 
toonladders te oefenen, weet dat piano-oefeningen 
niet echt hoog op hun verlanglijst staat. Daarom heb-
ben we oefenen leuk gemaakt met de interactieve 
games van de HPi-50e. De DoReMi Course focust op 
het lezen van muziek en vingertechnieken. De Scroll 
Game laat je meespelen met een pianorol die over 
het scherm beweegt. The Medal Collection-applicatie 
deelt gouden, zilveren en bronzen medailles uit voor 
de nauwkeurigheid waarmee er geoefend wordt, ter-
wijl je meespeelt met de ingebouwde songs. 

Aangezien de HPi-50e ontworpen is om op te oefenen, 
zul je vaak met een hoofdtelefoon spelen. De HPi-50 
gebruikt Headphones 3D Ambience, een speciale 
technologie die de klank speciiek voor hoofdtele-
foons optimaliseert, waardoor je het gevoel krijgt dat 
je op een akoestische piano aan het musiceren bent. 

HPi-50e
SIMULATED ROSEWOOD

L SPECS: Zie p. 55  L OPTIES: Zie p. 58

AIR PERFORMER 
• Gratis

•• Voor iPad, iPhone en iPod touch

L APPS: www.rolandce.com/apps

31www.rolandce.com
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Onze klassieke serie brengt alle 

ingrediënten samen: een geweldige klank, 

superieure speelbaarheid en de keuze 

uit tijdloos vormgegeven behuizingen en 

bijhorende kleurafwerking. We hebben 

zelfs een opstaande buffetversie voor wie 

houdt van het uiterlijk van een traditionele 

akoestische piano.



HP-SERIE

De populaire HP-piano’s van Roland leveren instrumenten van concertniveau bij je thuis. Ze zijn beschikbaar in 

verschillende meubelstijlen, kleuren en met diverse luidsprekermogelijkheden die mooi aansluiten bij je budget. 

De reeks beschikt over drie verschillende modellen: de instapklare HP504, de HP506-middenmoter en het HP506-

vlaggenschip. Alle modellen zijn opgebouwd rond de SuperNATURAL Piano-klankgenerator van Roland: de meest 

realistische pianoklank die we ooit ontwikkelden. Ongeacht welk model je kiest, je zult steeds over een van de 

knapste digitale piano’s van dit moment beschikken.

A U T H E N T I E K 
C O N C E R T G E L U I D
B I J  U  T H U I S

34 www.rolandce.comKLASSIEKE P IANO’S  L   HP-SERIE
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Hij mag dan de meest betaalbare piano binnen 
de Roland HP-reeks zijn, de HP504-instapversie zal je 
gegarandeerd versteld doen staan. Hij is beschikbaar in 
palissander of eigentijds zwart en oogt modern-klassiek, 
elegant en ingetogen. De HP504 voorziet een extra 
streepje klasse in je interieur. 

Speciaal voor de HP504 werd de SuperNATURAL-
pianoklankgenerator uitgebreid met de Dynamic 
Harmonic-functie die duidelijk bij elke fortissimospeelstijl 
tot uiting komt. Het nieuwe PHA-4 Premium Keyboard 
met Escapement en Ivory Feel beschikt over de 
laatste nieuwe aanraakdetectie om optimaal van 
de rijke toonvariaties en natuurlijke dynamiek van de 
SuperNATURAL-pianoklanken te kunnen genieten.   

Bij de meeste piano’s zit je vast aan de fabrieksklanken - en 
als je daar niet van houdt, kun je zo ook niet aanpassen. 
De HP504 bevat een Piano Designer die het mogelijk 
maakt de piano te ontwerpen en bespelen die je zélf wil. 
Je kunt nog een stap verder gaan met Individual Note 
Voicing, waarbij je de klank van elke noot afzonderlijk aan 
je persoonlijke smaak kunt aanpassen.

Eén van de grote voordelen van digitale piano’s is dat 
je ze met een hoofdtelefoon kunt bespelen, zodat je 
tijdens het oefenen je huisgenoten en buren niet stoort. 

                       DE BETAALBARE THUISPIANO 
MET KLASSIEKE LOOK, GELUID EN FEEL
HP504 

HP504-RW
SIMULATED ROSEWOOD

HP504-CB
CONTEMPORARY BLACK

L SPECS: Zie p. 56  L OPTIES: Zie p. 58

AIR PERFORMER
• Gratis

•• Voor iPad, iPhone en iPod touch

PIANO PARTNER 
• Gratis  

•• Voor iPad

L APPS: www.rolandce.com/apps

Met de HP504 kun je tijdens private oefensessies met 
volle teugen genieten van het unieke klankspectrum 
van een akoestische piano dankzij het Headphones 3D 
Ambience-effect. 

Aangezien zelfs de meest toegewijde pianoliefhebber 
af en toe wat lol wil trappen, werkt de HP504 met de 
gratis iOS piano-apps van Roland. Daarmee is het 
makkelijk om je iPhone, iPad of iPad touch te gebruiken 
om je leermethodes uit te breiden en nog meer fun met 
de piano te beleven.

Beschikbaar in eigentijds zwart (contemporary black) of 
met rozenhoutafwerking (simulated rosewood).
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De HP506 bouwt verder op de features van de HP504 en 
mikt op spelers van alle leeftijden en niveaus, gaande 
van jonge studenten tot meer ervaren spelers. Deze 
middenklasse HP-piano gebruikt dezelde SuperNATURAL 
Piano-klankgenerator als de andere modellen uit 
de serie, maar introduceert het Acoustic Projection-
geluidsysteem, het PHA-4 Concert-keyboard en als 
optionele afwerking een beeldschone zwarte glanslak.  

De meeste digitale piano’s maken gebruik van één 
luidsprekerset om het geluid mee te projecteren. Dat 
is perfect voor dagdagelijks gebruik, maar wanneer je 
op zoek bent naar een betere sound moet je echt het 
Acoustic Projection-systeem eens uitproberen. De HP506 
bezit vier speciaal gerichte luidsprekers, in plaats van twee. 
Dat zorgt ervoor dat de speler ondergedompeld wordt in 
een warme klank die veel dichter aanleunt bij die van een 
akoestische piano. Terwijl je speelt, hoor je de klank op 
dezelfde plaatsen ontstaan als bij een akoestische piano, 
waardoor er een échte band met het instrument ontstaat.

Het klavier van de HP506 werd opgewaardeerd met PHA-
4 Concert-class. Dat zorgt ervoor dat de toetsen uiterst 

                       DE KLASSIEKE THUISPIANO MET 
EEN VIER SPEAKERS TELLEND GELUIDSYSTEEM
HP506 

gevoelig zijn en tijdens het spelen zelfs de meest subtiele 
nuances opgepikt worden. Wij geloven dat SuperNATURAL-
piano’s de meest expressieve speelmogelijkheden bieden 
onder de digitale piano’s. Het is dus logisch dat we ook 
een keyboard ontwikkelden dat hierbij aansluit. De toetsen 
repliceren de unieke look, touch en vochtabsorberende 
eigenschappen van echt ebbenhout en ivoor, waardoor 
er een wereldbreed verschil zit tussen goedkopere 
keyboards die al even doordeweeks spelen als ze 
eruitzien. Het aanslaggeluid van de toetsen klinkt zachter 
dan bij voorgaande modellen, waardoor je anderen niet 
hindert wanneer je met de hoofdtelefoon pianospeelt. 

Met drie beschikbare afwerkingen - eigentijds zwart, 
palissander en gepolijst ebbenhout - is klassieke elegantie 
nog steeds in de mode. Het tijdloze design is even mooi 
om naar te kijken als op te spelen. En uiteraard krijg je bij 
de HP506 ook alle functies die de HP504 zo leuk maken om 
te gebruiken: zoals de Piano Designer, 3D Headphones-
klank, ingebouwde recorder, usb-connectiviteit, gratis 
Roland piano-apps en geen bijkomende stemkosten.

Beschikbaar in eigentijds zwart, palissander en afwerking 
met gepolijst ebbenhout.

HP-SERIE

www.rolandce.com



37   HP506 L  KLASSIEKE P IANO’S

HP506-PEHP506-RWHP506-CB
POLISHED EBONYSIMULATED ROSEWOODCONTEMPORARY BLACK

www.rolandce.com

AIR PERFORMER
• Gratis  •• Voor iPad, iPhone en iPod touch

PIANO PARTNER 
• Gratis    •• Voor iPad

L APPS: www.rolandce.com/apps
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Last but not least, is er het HP508-vlaggenschip: de 
ultieme samensmelting van stijl, feel en klank. Net zoals 
de andere twee HP-modellen, is de HP508 gebaseerd 
op de SuperNATURAL Piano-klankgenerator, maar gaat 
nog een stap verder met zijn glorieuze kabinetontwerp 
en zes luidsprekers tellend Acoustic Projection-systeem. 
Wanneer je een ijnproever bent - zij het op vlak van 
design, vakmanschap of performance - zul je meteen 
blij worden van de HP508 wanneer je er op speelt.  

                    DE ULTIEME THUISPIANO MET EEN 
ZES LUIDSPREKERS TELLEND GELUIDSYSTEEM

Wat is er beter dan vier luidsprekers die de speler omhullen 
met een warme, rijke klank? Zes luidsprekers natuurlijk! De 
zes hoogwaardige luidsprekers vormen het kroonjuweel 
van het Acoustic Projection-systeem van de HP508. Het 
geluidssysteem produceert zo’n puur geluid dat je met je 
ogen dicht zou zweren dat je op een échte akoestische 
piano aan het spelen bent. De lage, midden en hoge 
timbres van de piano worden op een intelligente manier 
vermengd en rondom jou in de lucht geprojecteerd, 

HP508 

HP-SERIE

www.rolandce.com
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HP508-PEHP508-RWHP508-CB
POLISHED EBONYSIMULATED ROSEWOODCONTEMPORARY BLACK
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waardoor het klankveld van een akoestische vleugelpiano 
op een authentieke manier gerecreëerd wordt. Voor de 
speler is dat uitstekend nieuws: je krijgt de emotie en het 
karakter van een akoestische piano, met alle voordelen 
van een digitale piano.

Je krijgt ook hetzelfde PHA-4 Concert-class keyboard 
van de HP506, met het Escapement-mechanisme dat 
ervoor zorgt dat je een lichtere aanslag krijgt naarmate 
je hogere noten op het klavier speelt, net zoals bij een 
echte akoestische piano. Wanneer je op het PHA-4-
toetsenbord speelt, het SuperNATURAL Piano-geluid hoort 
én tegelijkertijd de Acoustic Projection-speakers rondom 
jou voelt, wordt meteen duidelijk dat de HP508 met geen 
énkele andere digitale piano te vergelijken valt. 

Met zijn drie mogelijke afwerkingen - eigentijds zwart, 
palissander en gepolijst ebbenhout - is de HP508 
meteen de grootste piano uit het gamma. Met zijn 
imposante ontwerp is dit dé piano voor diegenen die 
een statement willen maken: met zelfzekere lijnen, 
stevige poten en een algemeen gevoel van kracht, 
prestige en statigheid. En je krijgt nog steeds alle 
functies die de overige HP-piano’s zo leuk maken om 
op te spelen. Zoals de Piano Designer, 3D Headphones-
klank, ingebouwde recorder, usb-connectiviteit, gratis 
Roland piano-apps en geen bijkomende stemkosten.

Beschikbaar in eigentijds zwart, palissander en afwerking 
met gepolijst ebbenhout.

Met de Individual Note Voicing-functie kun je de toon-
hoogte, het volume en het klankkarakter van elk van 
de 88 beschikbare noten aanpassen aan je persoonlij-
ke smaak. Daarnaast maakt deze unieke en krachtige 
functie het mogelijk om de algemene pianoklank per-
fect af te stemmen op de akoestische eigenschappen 
van eender welke kamer of hoofdtelefoon. 

www.rolandce.com

AIR PERFORMER
• Gratis

•• Voor iPad, iPhone en iPod touch

PIANO PARTNER 
• Gratis  

•• Voor iPad

L APPS: www.rolandce.com/apps
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LX-15e

Enerzijds gaat er niets boven de tijdloze elegantie van een 
klassieke huiskamerpiano, anderzijds biedt een digitale 
piano zoveel extra mogelijkheden. Tot  voor kort was je 
steeds verplicht om een van die twee instrumenten te 
kiezen. Voortaan kun je opteren voor beide. De LX-15e is 
een met superieure pianotechnologie uitgeruste, maar 
klassiek vormgegeven buffetpiano. Het instrument 
heeft uitstraling, is mooi om naar te kijken, verleidelijk 
om op te spelen en is in staat om de twee kanten van 
je muzikale persoonlijkheid tevreden te stellen. Met zijn 
briljante spiegelglans en sierlijke klassieke lijnen, beschikt 
dit schitterende instrument over de majestueuze look 

van een hoogwaardige akoestische piano. En met 
zijn praktische ruimtebesparende afmetingen vormt hij 
eveneens de perfecte huisgenoot.  

De LX-15e maakt gebruik van onze SuperNATURAL 
Piano-technologie: de meest opwindende vernieuwing 
aan de piano sinds de uitvinding van het piano-
instrument zelf. Probeer er zeker eentje uit: wedden 
dat je meteen verkocht bent? Dan is er uiteraard de 
klank. Akoestische en digitale piano’s produceren 
hun klank op een totaal verschillende manier. Bij een 
akoestisch exemplaar draait alles rond fysieke reacties 

EEN DIGITALE PIANO VOOR LIEFHEBBERS 
VAN AKOESTISCHE PIANO’S
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AIR PERFORMER 
• Gratis

•• Voor iPad, iPhone en iPod touch

PIANO PARTNER
• Gratis  

•• Voor iPad

L APPS: www.rolandce.com/apps

POLISHED EBONY

LX-15e-PE
POLISHED WHITE

LX-15e-PW
L SPECS: Zie p. 56  L OPTIES: Zie p. 58

en ontstaat de klank door hamers die op snaren slaan, 
waarna het geluid door de pianokast weergalmt en 
akoestisch versterkt wordt. De LX-15e beschikt over het 
zes luidsprekers tellende Acoustic Projection-systeem. 
De verschillende speakers zitten discreet verborgen in 
het instrument. Het is zelfs mogelijk om de bovenkant 
van de LX-15e open te klappen voor een natuurlijke 
klankvariatie, net zoals je bij een echte akoestische 
piano het deksel zou oplichten. Het is bijzonder moeilijk 
voor een digitale piano om zo realistisch te klinken, 
maar we hebben het klaargespeeld. 

Bij het ontwerpen van het klavier van de LX-15e wilden 
we je het gevoel van een echte piano geven. De 
toetsen van het PHA-4 Concert Class-klavier hebben 

dezelfde look & feel van echt ebbenhout en ivoor, en 
hun vochtabsorberende eigenschappen zorgen ervoor 
dat je vingers niet wegglijden. 

Uiteraard krijg je ook alle functies die de nieuwste 
Roland-piano’s zo leuk maken om op te spelen. Zoals 
de Piano Designer, Headphones 3D Ambience-klank, 
ingebouwde recorder, usb-connectiviteit, gratis Roland-
piano-apps en geen bijkomende stemkosten. Je kunt 
zelfs de partituren van de ingebouwde nummers in de 
LX-15e op het scherm van je iPad projecteren.

Verkrijgbaar in twee prachtige afwerkingen: gepolijst 
wit of gepolijst ebbenhout.





Onze vleugelpiano’s zijn ontworpen voor 

kenners. De instrumenten zijn tot in de 

kleinste puntjes afgewerkt en leveren 

de unieke sensatie van een authentieke 

concertvleugel. Ze beschikken over het 

aller beste klavier, de rijkste klanksamples 

(RG-1F en RG-3F) of de meest 

geavanceerde virtuele pianotechnologie 

(V-PIANO GRAND). En dat allemaal met 

een ongeloolijke geluidskwaliteit dankzij 
onze unieke luidsprekertechnologie.

MODELLEN :  RG-1F L  RG-3F L V-PIANO GRANDwww.rolandce.com
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RG-3F

Wie hem ziet en hoort, is meteen onder de indruk van zijn optische en 

akoestische schoonheid. Wie hem bespeelt, voelt er zich meteen op thuis. De 

intentie tijdens de ontwikkeling van de RG-3F was in elk geval duidelijk: Roland 

wilde een klassiek ogende minivleugel bouwen, die dankzij de SuperNATURAL-

technologie ook net zo veelzijdig klinkt als een akoestisch instrument. 

Dit instrument is gewoon subliem. Het PHA III “Ivory Feel”-klavier met 

drukpunt voelt absoluut authentiek aan en de vier luidsprekers werden in 

functie van een overtuigende klankkwaliteit gekozen en geschikt. Ondanks 

zijn compacte afmetingen en zijn al even scherpe prijs is de RG-3F gewoon 

perfect voor thuis, hotels, restaurants en andere gelegenheden, omdat hij 

niet alleen perfect klinkt, maar er tevens oogverblindend mooi uitziet.

•  Geavanceerde SuperNATURAL-pianoklankbron voor een authentieke en expressief 

verfijnde respons  •  “Piano Designer”-functie voor het afstemmen van de klankkleur op uw 

voorkeuren (resonantie, hamergeluiden enz.)  •  PHA III “Ivory Feel”-klavier met drukpunt 

voor een perfecte vleugelrespons  •  BPrachtige gepolijste “mini-grand”-afwerking – de 

klavierklep reflecteert de handbewegingen van de pianist.  •  “Progressive Damper Action”-

pedaalmechaniek voor een authentieke respons en weerstand van de pedalen  •  Compact 

instrument (diepte van 95cm)  •  Intern versterkingssysteem met 4 luidsprekers (60W x2)  •  

Duidelijk bedieningspaneel voor een maximaal gebruikscomfort•  Lichte klep, die niet brutaal 

kan neervallen met grendels en twee posities voor de hoogte-instelling

L SPECS: Zie p. 57    L OPTIES: Zie p. 58

POLISHED EBONYRG-3F-PE
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V-PIANO GRAND

EEN INSTRUMENT  
VAN VLEES EN BLOED
Met een compleet nieuwe modelingaanpak en 

een ongeloolijk realistische toon en respons heeft 
Rolands V-Piano sinds zijn verschijning in 2009 zowat 

alle prestigieuze prijzen ter wereld in ontvangst 

mogen nemen. Voor veeleisende pianisten bestaat 

er inmiddels geen alternatief meer. Kán zo een sterk 

concept nog evolueren? Het antwoord luidt: V-Piano 

Grand. Een prachtige vleugelombouw gekoppeld 

aan een uniek meerkanaals-versterkingssysteem, dat 

één en al realisme uitstraalt, doen de grenzen tussen 

het digitale en akoestische domein vervagen en laten 

maar één conclusie toe: dit is een prachtinstrument. 

De V-Piano vleugel is trouwens meer dan een 

onderscheiden klankbron in een ander jasje: we 

hebben de technologie opnieuw verbeterd en nieuwe 

modellen aan het aanbod toegevoegd. Welkom dus in 

een nieuw hoofdstuk van de ongebreidelde muzikale 

en technische mogelijkheden.
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•   Revolutionaire V-Piano modelingtechnologie in een stijlvolle 

vleugelombouw  •  Meerkanaals-versterkingssysteem voor 

een “akoestische” vleugelweergave  •  Hoogwaardig 

PHA III “Ivory Feel”-klavier met drukpunt  •  Progressief 

traploos demperpedaal met dezelfde respons als op een 

akoestische vleugel  •  Elegant, traditional grand-piano 

cabinet design  •  Prachtige, traditioneel ogende en uiterst 

verijnde vleugelombouw  •  Nieuwe pianomodellen, die 
perfect op de V-Piano Grand zijn afgestemd

WELKOM IN EEN NIEUW 

HOOFDSTUK VAN DE 

ONGEBREIDELDE MUZIKALE EN 

TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN

L SPECS: Zie p. 57    

L OPTIES: Zie p. 58
V-PIANO GRAND
POLISHED EBONY
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Ondanks het feit dat digitale piano’s geweldig zijn, zijn 

geweldige digitale piano’s bijzonder zeldzaam. Dat 

komt omdat het uitermate moeilijk is om alle benodigde 

elementen harmonisch samen te brengen. De meeste 

digitale piano’s focussen hun technologie hoofdzakelijk op 

de klank, toetsaanslag en het ingebouwde geluidssysteem. 

Digitale piano’s van Roland gaan een linke stap verder en 
respecteren het volledige authentieke proces waarmee een 

akoestische piano zijn klank genereert: van de aanraking van 

het klavier, naar het pianoframe, de resonantie van de snaren 

en de invloed van de klankkast. Heel dit proces wordt tot in 

de kleinste details gereproduceerd door onze unieke digitale 

technologie. Hier zijn drie redenen waarom een digitale piano 

van Roland een streepje voor heeft op de concurrentie.

www.rolandce.com



SuperNATURAL-klankgenerator
De meeste digitale piano’s gebruiken overbodige of 
ondermaatse technologie om hun klank mee tot stand 
te brengen, waardoor ze saai klinken, uitgerust zijn met 
weinig responsieve klavieren en doffe geluidsystemen 
die het unieke karakter van dit geweldige instrument 
in de weg zitten. Een akoestische piano is zowel 
eenvoudig mooi als onwaarschijnlijk complex. Een 
prachtige mengelmoes van fysieke materialen die 
met mekaar in aanraking komen en samenspannen 
om een rijke, warme pianoklank te produceren die 
emoties oproept bij zowel speler als publiek.

Ook al klinkt een piano simpel en puur, hij is alles 
behalve oppervlakkig. Het instrument beschikt over 
een enorm dynamisch bereik: van delicate hoge 
tonen tot donderende lage tonen. Elke noot heeft 
zijn eigen karakter en detail. Niet verwonderlijk dus 
dat conventionele digitale piano’s op dit vlak veel 
problemen kennen. Een piano komt pas tot leven 
wanneer er op gespeeld wordt. Elke tekortkoming voel 
je meteen (of juist niet, zoals vaak het geval is).  

In plaats van de piano van vorig jaar een klein beetje 
beter te maken, sloeg Roland doelbewust een nieuwe 
richting in. Voortaan nemen we niet zomaar de klank 
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ZO’N NATUURLIJKE 
SOUND IS ERG COMPLEX

www.rolandce.com

van elke noot afzonderlijk op, maar herscheppen we de 
klank volledig; inclusief alle fysieke interacties die een 
piano zijn unieke signatuurklank geven. De ontwikkeling 
van deze technologie nam enkele decennia in beslag. 
En, ook al ben je niet geïnteresseerd in hoe ze werkt, je 
zult gegarandeerd gefascineerd zijn in hoe ze klinkt en 
voelt tijdens het spelen.  

We noemen de technologie SuperNATURAL Piano: de 
meest opwindende vernieuwing aan de piano sinds de 
uitvinding van het piano-instrument zelf. Probeer er zeker 
eentje uit: wedden dat je meteen verkocht bent? Je 
merkt meteen het grote dynamische bereik dat de hoge 
tonen scherper en de lage tonen donkerder maakt, de 
authentieke karaktervolle klankkleur én de natuurlijke 
manier waarop de noten zachtjes uitsterven. Bij het spelen 
van fortissimopassages hoor je uiterst gedetailleerde 
harmonieën. Snelle en repetitieve toetsaanslagen 
belemmeren niet langer je speelstijl: de piano volgt elke 
noot die je speelt, hoe snel ook. En wanneer je speelt, 
vergeet je meteen dat je met een digitale piano aan het 
musiceren bent. Dat is precies hoe het hoort. 

Een digitale piano bespelen kan even inspirerend zijn als 
een akoestische - wanneer het een SuperNATURAL Piano is.



KLANK DIE JE 
VOELT ÉN HOORT 
Acoustic Projection-systeem
Akoestische en digitale piano’s produceren hun klank 
op een totaal verschillende manier. Bij een akoestisch 
exemplaar draait alles rond fysieke reacties en ontstaat 
de klank door hamers die op snaren slaan, waarna het 
geluid door de pianokast weergalmt en akoestisch 
versterkt wordt. Digitale piano’s maken vaak gebruik van 
een eenvoudig luidsprekersysteem, waardoor het moeilijk 
is om een overtuigende authentieke klank te projecteren. 

Het Acoustic Projection-systeem van Roland bestaat uit 
verschillende speakers die discreet verborgen zitten in 
het instrument. Ze zijn zo geplaatst dat ze heel realistisch 
alle verschillende klankelementen vanuit de natuurlijke 
posities van een echte akoestische piano kunnen 
reproduceren. Die klankelementen worden in de lucht 
rondom jou geprojecteerd zodat ze het klankveld 
van een akoestische piano met een verbluffende 
nauwkeurigheid evenaren. Het is bijzonder moeilijk voor 
een digitale piano om zo realistisch te klinken, maar we 
hebben het klaargespeeld. 
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WAAROM FEEL 
VOOR HET 
GEVOEL KOMT
PHA-4-klavier
Als je een grote pianist aan het werk ziet, sta je wellicht 
versteld van diens fenomenale oog-handcoördinatie en 
vergeet je naar de muziek te luisteren. Terwijl stervelingen 
zich afvragen waarom hun hersenen niet op dezelfde 
manier functioneren, is er toch iets opvallends aan de gang. Sportpsychologen noemen het ‘low’; een fase 
waarin lichaam en geest volledig gesynchroniseerd 
zijn en de speler niet langer nadenkt over wat hij aan 
het doen is. Dat is de standaardstatus van grootsheid. Vanzelfsprekend is het erg moeilijk om in de low te 
geraken. Er opnieuw uit geraken is een stuk eenvoudiger. 

Eén kleine aleiding, één mini-irritatie en je belandt 
meteen terug met een smak op de begane grond. We 
zijn misschien niet allemaal virtuoze muzikanten, maar je 
staat ervan versteld hoe goed je persoonlijke zintuigen 
ontwikkeld zijn - dat aangeboren gevoel waarmee een 
muzikant voelt wat werkt en wat niet. Bij een geweldige 
piano zorgt de klank slechts voor de helft van het succes, 
de andere helft is feel. Wanneer een piano voor een 
zekere prijs gefabriceerd wordt, is de kwaliteit van het 
klavier het eerste waaraan ingeboet wordt. 

Gek eigenlijk, want het is net dàt deel van de piano dat 
je het meeste aanraakt. Bij de krachtige SuperNATURAL 
Piano-klankgenerator hoort een evenwaardig responsief 
klavier om de beste resultaten te bereiken. Conventionele 
keyboards voldeden niet, aangezien ze niet nauwkeurig 
genoeg zijn. We dienden dus een nieuw klavier te 
ontwikkelen dat emotie in klank kon vertalen - een klavier 
waarop de pianist geen verschil voelt met een akoestische 
piano. Het nieuwe PHA-4-klavier is het resultaat van die 
ontwikkelingen. Het werd gebouwd met de SuperNATURAL 
Piano-klankgenerator in het achterhoofd. De responsiviteit 
van de PHA-4-keyboards vindt optimaal aansluiting bij het 
detail en de kracht van de SuperNATURAL-klanken.
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F-20

88 keys (Ivory Feel-G keyboard).
Touch Sensitivity: Key Touch: 3 lev-
els, Fixed Touch. Keyboard Modes: 

Whole, Dual (volume balance ad-
justable), Split (split point, volume 
balance adjustable), Twin Piano

SuperNATURAL Piano Sound. 
Max. Polyphony: 128 voices. 

Tones: Piano: 6 Tones, E.Piano: 7 
Tones, Other: 22 Tones

DC in jack. Pedal connector. 
Output jack: Stereo miniature 
phone type (usable as Phones 
jack). Phones jack: Stereo 
miniature phone type. USB 
MEMORY port: USB Type A. USB 
COMPUTER Port: USB Type B

Damper (capable of continu-
ous detection)

/

••• With music rest detached: 

•  W: 1282 mm - 50-1/2 inches 
• D: 296 mm - 11-11/16 inches 
• H: 132 mm - 5-1/4 inches • 20 
kg - 44 lbs. 2 oz. ••• With mu-

sic rest and dedicated stand 

KSC-68: • W: 1282 mm - 50-1/2 
inches • D: 415 mm - 16-6/16 
inches • H: 916 mm - 36-1/16 
inches • 28 kg - 61 lbs. 12 oz.

Save Format: Standard MIDI 
Files (Format 0). Note Storage: 

Approx. 30,000 notes. Part: 1 
part. Songs: Internal Memory: 
Max 1 song

6 W x 2

[8 x 12 cm] x 2

/

30 songs 

32 types

KLAVIER

KLANKGENERATOR

RECORDER

INTERNE SONGS

UITGANGSVERMOGEN

RITMES

AANSLUITINGEN

SPEAKERS

HEADPHONES 3D AMBIENCE EFFECT 

PEDALEN

DISPLAY

AFMETINGEN
& GEWICHT

RP401R

TECHNISCHE SPECIF ICATIES 56

F-130R

••• With Music Rest: W: 
1,378 mm -  54-1/4 inches 
D: 423 mm - 16-11/16 inches 
H: 992 mm - 39-1/16 inches 
••• Without Music Rest: W: 
1,378 mm - 54-1/4 inches D: 
423 mm - 16-11/16 inches H: 
834 mm - 32-7/8 inches ••• 

Weight: 40.0 kg - 88 lbs 3 oz

7 segments x 3 LED

Damper (Progressive Damper 
Action Pedal, capable of contin-
uous detection), Soft (capable of 
continuous detection), Sostenuto 
(function assignable)

Save Format: Standard MIDI 
Files (Format 0). Note Storage: 

Approx. 30,000 notes. Parts:  1 
part Songs: Max. 10 songs

Save Format: Standard MIDI 
Files (Format 0). Note Storage: 

Approx. 30,000 notes. Parts:  1 
part Songs: Max. 10 songs

Yes

[8 x 12 cm] x 2

12 W x 2

72 types x 2 variations

189 songs 

••• With Lid Closed, Stabilizers 

mounted: W: 1,361 mm - 53-5/8 
inches D: 345 mm - 13-5/8 inches 
H: 778 mm - 30-11/16 inches 
••• With Lid Open, Stabilizers 

mounted: W: 1,361 mm - 53-5/8 
inches D: 345 mm - 13-5/8 inches 
H: 910 mm - 35-7/8 inches ••• 

Weight: 34.5 kg - 76 lbs 1 oz

7 segments x 3 LED

Damper (capable of continuous 
detection). Soft (capable of 
continuous detection). Sostenuto 
(function assignable)

DC In jack, Input jack (Stereo 
miniature phone type), Output 
jack (Stereo miniature phone 
type), USB COMPUTER port 
(USB Type B), USB MEMORY port 
(USB Type A), Phones jacks x 2 
(Stereo miniature phone type, 
Stereo 1/4-inch phone type)

DC In jack, Input jack (Stereo 
miniature phone type), Output 
jack (Stereo miniature phone 
type), USB COMPUTER port 
(USB Type B), USB MEMORY port 
(USB Type A), Phones jacks x 2 
(Stereo miniature phone type, 
Stereo 1/4-inch phone type)

Yes

72 types x 2 variations

[8 x 12 cm] x 2

12 W x 2

189 songs 

SuperNATURAL Piano Sound. 
Max. Polyphony: 128 voices. 
Tones: Grand Piano: 11 tones, 
Other: 305 tones (including 8 
drum sets, 1 SFX set)

SuperNATURAL Piano Sound. 
Max. Polyphony: 128 voices. 
Tones: Grand Piano: 11 tones, 
Other: 305 tones (including 8 
drum sets, 1 SFX set)

88 keys (PHA-4 Standard Keyboard: 
with Escapement and Ivory Feel) • 
Touch Sensitivity: Key Touch: 5 types, 
ixed touch Keyboard Mode: Whole, 
Dual (volume balance adjustable), 
Split (split point adjustable, volume 
balance adjustable), Twin Piano

88 keys (PHA-4 Standard Keyboard: 
with Escapement and Ivory Feel) • 
Touch Sensitivity: Key Touch: 5 types, 
ixed touch Keyboard Mode: Whole, 
Dual (volume balance adjustable), 
Split (split point adjustable, volume 
balance adjustable), Twin Piano
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FP-50 • FP-80 DP90e • DP90Se HPi-50e
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88 keys, (FP-80: Ivory Feel-S, FP-50: Ivory 
Feel-G Keyboard with Escapement)
Touch Sensitivity: FP-80: Key Touch: 100 
levels - FP-50:  5 levels, Fixed Touch. Key-

board Modes: Whole, Dual (volume 
balance adjustable), Split (split point, 
volume balance adjustable)

SuperNATURAL Piano Sound.  
Max. Polyphony: 128 voices. 
Tones: Grand Piano: 14 tones 
E.Piano: 25 tones Strings: 18 
tones Organ: 19 tones Other: 
FP-80: 296 / FP-50: 315 tones 
(including 8 drum sets, 1 SFX set) 

DC IN jack PEDAL (DAMPER/R, 
SOFT/L *, SOSTENUTO/C *) jacks: 
1/4-inch phone type (* assignable) 
INPUT jack: Stereo miniature phone 
type OUTPUT (L/MONO, R) jacks: 
1/4-inch phone type. FP-80 only: MIC 
INPUT jack: 1/4-inch phone type, 
USB COMPUTER port: USB Type B. 
USB MEMORY port: USB Type A MIDI 
(IN, OUT) connectors PHONES jack: 
Stereo 1/4-inch phone type 

FP-80: Graphic LCD 128 x 64 dots
FP-50: Custom LCD 

Damper (capable of continu-
ous detection)

Option: RPU-3

/

FP-80: • W: 1396 mm • D: 371 mm 
• H: 134 mm • 23,8 kg - FP-50: • 

W: 1343 mm • D: 313 mm • H: 
125 mm • 16,5 kg ••• FP-80 with 

music rest and dedicated stand 

KSC-76: • W: 1396 mm • D: 458 
mm • H: 935 mm • 36,3 kg ••• FP-

50 with music rest and dedicated 

stand KSC-44: • W: 1343 mm • D: 
405 mm • H: 927 mm • 28,9 kg 

••• Including piano stand • 

W: 1387 mm - 54-10/16 inches 
• D: 430 mm - 16-15/16 inches 
• H: 1097 mm - 43-1/4 inches 
• 58 kg - 127 lbs. 14 oz. 

••• Including piano stand, with 

lid close: • W: 1398 mm - 55-1/16 
inches • D: 344 mm - 13-9/16  inch-
es • H: 781 mm - 30-3/4 inches    
••• Including piano stand, with lid 

open: W: 1398 mm - 55-1/16 inches 
• D: 339 mm - 13-6/16 inches • H: 
974 mm - 38-6/16 inches • DP90e: 
46.1 kg - 101 lbs. 11oz., DP90Se: 
47.4 kg - 104 lbs. 8 oz.

16 segments x 4 (LED), 8 char-
acters (backlit LCD)

Graphic color LCD 1,280 x 800 
dots (with a music rest)

Damper (capable of continu-
ous detection). Soft (capable 
of continuous detection). Sos-
tenuto (function assignable)

Damper (Progressive Damper 
Action Pedal, capable of con-
tinuous detection). Soft (capa-
ble of continuous detection). 
Sostenuto (function assignable)

DC In jack. Input jack: Stereo 
miniature phone type. Output 
jacks (L/Mono, R): 1/4-inch 
phone type. USB COMPUTER 
port: USB Type B. USB MEMORY 
port: USB Type A. Phones 
jacks (Stereo, with Twin Piano 
Individual Mode) x 2: Stereo 
miniature phone type, Stereo 
1/4-inch phone type

DC In jack. Input jack: Stereo 
miniature phone type. Output 
jacks (L/Mono, R): 1/4-inch 
phone type. USB COMPUTER 
port: USB Type B. USB MEMORY 
port: USB Type A. Phones 
jacks (Stereo, with Twin Piano 
Individual Mode) x 2: Stereo 
miniature phone type, Stereo 
1/4-inch phone type

Save Format: Standard MIDI 
Files (Format 0). Note Storage: 

Approx. 30,000 notes. Part: 2 
parts. Songs: 1 song

FP-80: 7 W x 2, 6 W x 2
FP-50: 12 W x 2

FP-80: [8 x 12 cm] x 2, [5 x 12 cm] x 2
FP-50: [8 x 12 cm] x 2 12 cm x 2

Yes Yes/

Cabinet Speakers: 12 cm x 2, Spatial/Near-ield Speakers: 5 cm x 2

12 W x 2 30 W x 2, 7 W x 2

30 songs

90 types x 2 variations 50 types

Approx. 207 songs
US: 436 songs, EU: 436 songs, 
Other area 421 songs

Save Format: Standard MIDI Files 

(Format 0). Part: 3 parts. Note 

Storage: Approx. 30,000 notes

Save Format: Standard MIDI Files 

(Format 0). Part: 3 parts, Note 

Storage: Approx. 30,000 notes

SuperNATURAL Piano Sound. Max. 

Polyphony: 128 voices. Tones: 

Grand Piano: 14 Tones, Upright 
Piano: 5 Tones, E. Piano: 10 Tones, 
Strings: 14 Tones, Other: 307 Tones 
(including 8 drum sets, 1 SFX set)

SuperNATURAL Piano Sound. 
Max. Polyphony: 128 voices. 

Tones: 350 tones.

88 keys (DP90e: PHA-4 Premium Key-
board: with Escapement and Ivory Feel, 
DP90Se: PHA-4 Concert Keyboard: with 
Escapement and Ebony/Ivory Feel)  ). 
Touch Sensitivity: Key Touch: 5 types, 
Fixed Touch. Keyboard Modes: Whole, 
Dual (volume balance adjustable), Split 
(split point adjustable), Twin Piano

88 keys (PHA-4 Concert Keyboard: with 
Escapement and Ebony/Ivory Feel). 
Touch Sensitivity: Key Touch: 100 types, 
Fixed Touch. Hammer Response: Off, 
10 levels. Keyboard Modes: Whole, 
Dual (volume balance adjustable), 
Split (split point adjustable), Twin Piano

KLAVIER
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K L A S S I E K E  P I A N O ’ S

88 keys (HP504: PHA-4 Premium 
Keyboard: with Escapement 
and Ivory Feel, HP506: PHA-4 
Concert Keyboard: with Escape-
ment and Ebony/Ivory Feel). 
Touch Sensitivity: Key Touch: 5 
types, Fixed Touch. Keyboard 
Modes: Whole, Dual (volume 
balance adjustable), Split (split 
point adjustable), Twin Piano

SuperNATURAL Piano Sound. 
Max. Polyphony: 128 voices. 
Tones: Grand Piano: 14 Tones, 
Upright Piano: 5 Tones, E.Piano: 
10 Tones, Other: 321 Tones 
(including 8 drum sets, 1 SFX set)

Damper (Progressive Damper 
Action Pedal, capable of con-
tinuous detection), Soft (capa-
ble of continuous detection), 
Sostenuto (function assignable)

Damper (Progressive Damper 
Action Pedal, capable of con-
tinuous detection), Soft (capa-
ble of continuous detection), 
Sostenuto (function assignable)

Damper (Progressive Damper 
Action Pedal, capable of con-
tinuous detection), Soft (capa-
ble of continuous detection), 
Sostenuto (function assignable)

HP504 ••• With music rest, includ-

ing piano stand: •  W: 1387 mm 
• D: 429 mm • H: 1040 mm  ••• 
Without music rest • W: 1387 mm 
• D: 429 mm • H: 860 mm • 51,5 
kg ••• HP506 ••• With music rest, 

including piano stand: •  W: 1387 
mm • D: 430 mm • H: 1070 mm  
••• Without music rest • W: 1387 
mm • D: 458 mm • H: 899mm • 
RW/CB: 55 kg, PE: 56.9 kg

••• With music rest, including 

piano stand: •  W: 1405 mm - 55-
6/16 inches • D: 498 mm - 19-
10/16 inches • H: 1131 mm - 44-
9/16 inches  ••• Without music 

rest • W: 1405 mm - 55-6/16 
inches • D: 498 mm - 19-10/16 
inches • H: 956 mm - 37-11/16 
inches • RW/CB: 80 kg - 176 lbs. 
6 oz. PE: 82 kg - 180 lbs. 13 oz.

••• With top lid closed: •  W: 
1408 mm - 55-7/16 inches • D: 
472 mm - 18-10/16 inches • H: 
1070 mm - 42-2/16 inches  • 
91kg - 200 lbs. 10 oz. ••• With top 

lid open• W: 1408 mm - 55-7/16 
inches • D: 483 mm - 19-1/16 
inches • H: 1128 mm - 44-7/16 
inches • 91kg - 200 lbs. 10 oz.

Save Format: Standard MIDI 
Files (Format 0). Note Storage: 

Approx. 30,000 notes. Part: 3 
parts. Songs: Internal Memory: 
Max 99 songs.

Save Format: Standard MIDI 
Files (Format 0). Note Storage: 

Approx. 30,000 notes. Part: 3 
parts. Songs: Internal Memory: 
Max 99 songs.

Save Format: Standard MIDI 
Files (Format 0). Note Storage: 

Approx. 30,000 notes. Part: 3 
parts. Songs: Internal Memory: 
Max 99 songs.

HP504: 12 W
HP506: 30 W x 2, 7 W x 2

HP504: 12 cm x 2
HP506: Cabinet Speakers: 12 cm x 2, Spatial/Near-ield Speakers: 5 cm x 2

Yes Yes Yes

Cabinet Speakers: 16 cm x 2 (with Speaker Box), Near-ield Speakers: 5 cm 
x 2, Spatial Speakers: (12 cm x 8 cm) x 2

Cabinet Speakers: 16 cm x 2 (with Speaker Box), Near-ield Speakers: 5 cm 
x 2, Spatial Speakers: (12 cm x 8 cm) x 2

60 W x 2, 15 W x 2 60 W x 2, 20 W x 2

Approx. 207 songs Approx. 207 songs Approx. 207 songs

SuperNATURAL Piano Sound.  
Max. Polyphony: 128 voices. 
Tones: Grand Piano: 14 Tones, 
Upright Piano: 5 Tones, E.Piano: 
10 Tones, Other: 321 Tones 
(including 8 drum sets, 1 SFX set)

SuperNATURAL Piano Sound.  
Max. Polyphony: 128 voices. 
Tones: Grand Piano: 14, Upright 
Piano: 5, E.Piano: 10, Strings: 
14, Other: 307 (including 8 
drum sets, 1 SFX set)

88 keys (PHA-4 Concert Key-
board: with Escapement and 
Ebony/Ivory Feel). Touch Sen-

sitivity: Key Touch: 100 types, 
ixed touch, Hammer Response: 
Off, 10 levels. Keyboard Modes: 

Whole, Dual (volume balance 
adjustable), Split (split point ad-
justable), Twin Piano.

88 keys (PHA-4 Concert Key-
board: with Escapement and 
Ebony/Ivory Feel). Touch Sen-

sitivity: Key Touch: 100 types, 
ixed touch, Hammer Response: 
Off, 10 levels. Keyboard Modes: 

Whole, Dual (volume balance 
adjustable), Split (split point ad-
justable), Twin Piano.

KLAVIER

RECORDER

INTERNE SONGS

UITGANGSVERMOGEN

AANSLUITINGEN
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HEADPHONES 3D AMBIENCE EFFECT 

PEDALEN

DISPLAY

DC In jack. Input jack: Stereo 
miniature phone type. Output 
jacks (L/Mono, R): 1/4-inch 
phone type. USB COMPUTER 
port: USB Type B. USB MEMORY 
port: USB Type A. Phones jacks 
(Stereo, HP506 only: with Twin 
Piano individual Mode) x 2: 
Stereo miniature phone type, 
Stereo 1/4-inch phone type

AC inlet. Input jack: Stereo 
miniature phone type. Output 
jacks (L/Mono, R): 1/4-inch 
phone type. USB COMPUTER 
port: USB Type B. USB MEMORY 
port: USB Type A. Phones 
jacks (Stereo, with Twin Piano 
Individual Mode) x 2: Stereo 
miniature phone type, Stereo 
1/4-inch phone type

AC inlet. Input jack: Stereo 
miniature phone type. Output 
jacks (L/Mono, R): 1/4-inch 
phone type. USB COMPUTER 
port: USB Type B. USB MEMORY 
port: USB Type A. Phones 
jacks (Stereo, with Twin Piano 
Individual Mode) x 2: Stereo 
miniature phone type, Stereo 
1/4-inch phone type

16 segments x 4 (LED), 8 char-
acters (backlit LCD)

Graphic LCD 122 x 32 dots 
(Contrast 10 levels)

Graphic LCD 122 x 32 dots 
(Contrast 10 levels)
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RG-1F RG-3F V-PIANO GRAND
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V L E U G E L P I A N O ’ S

88 keys (PHA III Ivory Feel Key-
board with Escapement). 
Touch Sensitivity: Touch: 100 
levels, ixed touch, Hammer 
Response: Off, 1--10. Keyboard 

Modes: Whole, Dual (volume 
balance adjustable), Split (split 
point adjustable)

88 keys (PHA III Ivory Feel Key-
board with Escapement). 
Touch Sensitivity: Touch: 100 
levels, ixed touch, Hammer 
Response: Off, 1--10. Keyboard 

Modes: Whole, Dual (volume 
balance adjustable), Split (split 
point adjustable)

SuperNATURAL Piano Sound. 
Max. Polyphony: 128 voices. 

Tones: 337 tones (including 8 
drum sets, 1 SFX set)

SuperNATURAL Piano Sound. 
Max. Polyphony: 128 voices. 

Tones: 337 tones (including 8 
drum sets, 1 SFX set)

Damper (Progressive Damper 
Action Pedal, capable of con-
tinuous detection), Soft (capa-
ble of continuous detection, 
function assignable), Sostenu-
to (function assignable)

Damper (Progressive Damper 
Action Pedal, capable of con-
tinuous detection), Soft (capa-
ble of continuous detection, 
function assignable), Sostenu-
to (function assignable)

Damper (Progressive Damper 
Action Pedal, capable of con-
tinuous detection), Soft (capa-
ble of continuous detection, 
function assignable), Sostenu-
to (function assignable)

••• Top opened: • W: 1420 mm 
- 55-15/16 inches • D: 730 mm 
- 28-3/4 inches • H: 1270 mm 
- 50 inches • 75 kg - 165 lbs. 6 
oz. ••• Top Closed • W: 1420 
mm - 55-15/16 inches • D: 730 
mm - 28-3/4 inches • H: 890 
mm - 35-1/16 inches • 75 kg - 
165 lbs. 6 oz.

••• Top opened: •  W: 1490 mm 
- 58-11/16 inches • D: 950 mm 
- 37-7/16 inches • H: 1540 mm 
- 60-11/16 inches • 110 kg - 242 
lbs. 9 oz. ••• Top Closed • W: 
1490 mm - 58-11/16 inches • D: 
950 mm - 37-7/16 inches • H: 
920 mm - 36-1/4 inches • 110 
kg - 242 lbs. 9 oz.

••• Top opened: •  W: 1485 mm 
- 58-1/2 inches • D: 1505 mm 
- 59-1/4 inches • H: 1544 mm -  
60-13/16 inches • 170 kg - 374 
lbs. 13 oz. ••• Top Closed • W: 
1485 mm - 58-1/2 inches • D: 
1505 mm - 59-1/4 inches • H: 
939 mm - 37-1/4 inches • 170 
kg - 374 lbs. 13 oz.

Save Format: Standard MIDI 
Files (Format 0). Note Storage: 

Approx. 30,000 notes. Part: 1 
part. Songs: Internal Memory: 
Max 99 songs

Save Format: Standard MIDI 
Files (Format 0). Note Storage: 

Approx. 30,000 notes. Part: 1 
part. Songs: Internal Memory: 
Max 99 songs

Save Format: Standard MIDI 

Files (Format 0). Note Storage: 

Approx. 30,000 notes. Part: 1 

part (V-Piano) - 16 parts (GM2)

40 W x 2 60 W x 2 

20 cm x 2, 5 cm x 2 20 cm x 2, 5 cm x 2 30 cm x 1, 12 cm x 4, 5 cm x 3

60 W x 4

60 songs 60 songs /

V-Piano: Max. number of 

tone-producing virtual strings: 

264-string (varies according 
to the sound generator load. 
Tones: Preset: 30, User: 100 
tones. Effects: Ambience: 15 
types, 4-band digital equalizer.

GM2: playable via SMF and 
MIDI: Max. Polyphony: 128 

voices. Tones: 256 tones. Effects: 

Reverb: 8 types, Chorus: 1 type

88 keys (PHA III Ivory Feel key-
board with Escapement)

KLAVIER

KLANKGENERATOR

RECORDER

INTERNE SONGS

RATED POWER OUTPUT

AANSLUITINGEN

SPEAKERS

PEDALEN

DISPLAY

AFMETINGEN
& GEWICHT

AC inlet, Pedal Connector, 
Input jacks (1/4 inch phone 
type) (L/Mono, R), Input jacks 
(RCA phono type) (L/Mono, R), 
Output jacks (1/4 inch phone 
type) (L/Mono, R), USB (MIDI) 
connector, MIDI connectors 
(IN, OUT), Headphone jack 
(Stereo) x 2, External memory 
connector (USB)

AC inlet, Pedal Connector, 
Input jacks (1/4 inch phone 
type) (L/Mono, R), Input jacks 
(RCA phono type) (L/Mono, R), 
Output jacks (1/4 inch phone 
type) (L/Mono, R), USB (MIDI) 
connector, MIDI connectors 
(IN, OUT), Headphone jack 
(Stereo) x 2, External memory 
connector (USB)

Output jacks A (L, R): 1/4-inch 
phone type, XLR type, Output 
jacks B (L, R): 1/4-inch phone 
type, XLR type, Input jacks (L/
MONO, R): RCA phono type, 
Input jack: Stereo miniature 
phone type, Pedal connector, 
MIDI connectors (IN, OUT), 
USB connectors (Computer, 
Memory, For update), PHONES 
jack: Stereo type, AC In

20 characters, 2 lines LCD 20 characters, 2 lines LCD Graphic LCD 240 x 64 dots

www.rolandce.com TECHNISCHE SPECIF ICATIES
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OPTIES

De digitale piano’s van Roland zijn inmiddels zó goed dat hun 
impact op de verkoop van akoestische instrumenten niet meer 
onder stoelen of banken te steken valt. Eén voordeel is dat je met 
een hoofdtelefoon kunt spelen. En daarvoor is een hoogwaardig 
model nodig. De nieuwe RH-A7 is perfect afgestemd op het 
dynamische bereik van digitale piano’s. Dankzij een verrassend 
laag gewicht voelt u zelfs na meer dan een uur spelen niet dat 
u een hoofdtelefoon op hebt. En dankzij de open constructie 
hoort u wat er rondom u gebeurt en kunt u meteen op vragen en 
opmerkingen antwoorden zonder de hoofdtelefoon af te zetten. 
Veel belangrijker is echter dat de RH-A7 perfect is afgestemd op 
de dynamische rijkdom van de laatste nieuwe digitale piano’s. 
U hoort gewoon alles – elke nuance, elke pianissimopassage en 
natuurlijk de gespierde kracht van uw fortissimo’s.

ESSENTIELE ACCESSOIRES VOOR UW DIGITALE PIANO

RH-A7
OPEN HOOFDTELEFOON
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Deze halfopen hoofdtelefoon van Roland is bedoeld 
voor muzikanten, die graag horen wat er rondom hen 
gebeurt. Dat neemt niet weg dat de klankkwaliteit zelfs 
de stoutste verwachtingen moeiteloos inlost. Als muzi-
kant mag je echter in de regel niet compleet afgesne-
den zijn van je omgeving om te kunnen“functioneren”. 
De RH-A30 is voorzien van een nieuw schelpdesign om 
vermoeiingsverschijnselen tegen te gaan.

Roland Wireless Connect zorgt voor een draadloze en eenvoudige verbinding 
tussen uw Roland-piano en een iPhone of iPad met tal van creatieve en handige 
mogelijkheden. Met bijvoorbeeld de “Air Recorder” app voor je iPhone en een 
draadloze USB-adapter kun je muzikaal alle kanten op: opnemen en aan je techniek. 
Sluit gewoon de WNA1100-RL aan op de USB-poort van je ondersteunde Roland-
piano en start je favoriete app. * Voor de verbinding is een draadloze LAN-hub/router (WiFi) nodig.

•  45mm-luidsprekers met neodymium-magneet 
geven een vol dynamisch bereik en een stabiele 
output, zelfs bij een zeer sterk ingangssignaal.  
•  Klassevol uiterlijk met aluminium basisplaat. 
Langdurig en comfortabel luisteren dankzij de 
zachte schelpen.  •  Rechte kabel met mini-jack 
connector en 1/4” adapterplug.

Deze solide pedaal heeft een rubberen anti-slipmatje 
– ideaal voor op hardhouten vloeren of gladde 
ondergronden – en een lange kabel (2,2 m). Hij is 
compatibel met piano’s met half-pedal detectie en je 
kan hem ook gebruiken als gewone pedaalschakelaar 
(voor sustain, enz.).

De BNC-05 is een kwalitatieve en elegante piano 
bank die perfect past bij onze HP- en DP-serie. 
Verkrijgbaar in vier prachtige afwerkingen. 

De RPU-3 is een eenheid met drie pedalen en 
een respons zoals de pedalen van een vleu-
gel. Dankzij aparte 1/4”-uitgangen voor de 
drie pedalen is de RPU-3 compatibel met de 
FP-80 en FP-50 en laat hij tevens het aansturen 
van de “looper” en de harmoniefunctie toe.

WNA1100-RL DRAADLOZE USB-ADAPTER

DP-10 
DEMPERPEDAAL

BNC-05 
PIANOBANK

RPU-3 
PEDAALEENHEID

RH-A30
OPEN 
HOOFDTELEFOON

RH-300
STEREO
HOOFDTELEFOON

Van links naar rechts: de BNC-05 in mahonie, wit, medium cherry en zwart



LX-15e

Moderne Piano’s

Options

PHA-4-klavier

Piano Partner

Draagbare Piano’s

RG-1F

RG-3F

RH-300

RH-A30

RH-A7

Roland-technologie

RP401R

RPU-3

SuperNATURAL-klankgenerator

Technische Speciicaties
Tom Odell

V-Piano Grand

Welke piano zou ik kiezen ?

WNA1100-RL

www.rolandce.com62INDEX

INDEX

6 Troeven van een digitale piano

Acoustic Projection-systeem

Air Performer 

Air Recorder

BNC-05

Klassieke Piano’s

Compacte Piano’s

DP-10

DP90e

DP90Se

F-130R

F-20

FP-50

FP-80

Vleugelpiano’s

HP-Serie

HP504

HP506

HP508

HPi-50e

Interactieve Piano’s

8

52

13, 21, 25, 29, 33, 35, 37, 39

21

59

30

10

59

24, 25

24, 25

14, 15

12, 13

20, 21

20, 21

40

32, 33, 34, 35, 36, 37

33

34, 35

36, 37

28, 29

26

38, 39

22

58

52

13, 21, 25, 33, 35, 37, 39

18

42, 43

44, 45

59

59

58

50, 51, 52, 53

16, 17

59

50, 51

54

4

46, 47

2

59



Piano Partner, Air Performer and Air 
Recorder can be downloaded from 
the App Store.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, 
and iPod touch are trademarks of 
Apple Inc., registered in the U.S. 
and other countries. App Store is a 
service mark of Apple Inc.



Alle speciicaties en uiterlijkheden kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. ROLAND, SuperNATURAL, GS, DigiScore, 
V-PIANO en Air Recorder zijn ofwel geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde 
Staten en/of andere landen. Apple, iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de 
Verenigde Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Bedrijfs- en productnamen die in dit 
document voorkomen, zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Het is bij wet 
verboden om een audio- of video-opname, een kopie of een revisie te maken van een auteursrechtelijk beschermd werk van 
derden (muziekstuk, video, uitzending, live-optreden, of ander werk), hetzij geheel of gedeeltelijk, en het te verdelen, verkopen, 
leasen, uit te voeren of uit te zenden zonder toestemming van de houder van het auteursrecht. Gebruik dit product niet voor 
doeleinden die inbreuk zouden kunnen plegen op het auteursrecht van een derde partij. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid 
af met betrekking tot gelijk welke inbreuk op het auteursrecht van derden die voortvloeit uit uw gebruik van dit product.


