P-115 WH/B

NI E UW !

Krachtige functies die uw pianospel thuis of
op het podium zullen verbeteren
Voor draagbaarheid, uitstekend geluid en eersteklas pianospel presteert de nieuwe Yamaha P115 op het hoogste niveau.
Het soepele Graded Hammer Standard-mechaniek met mat toetsbeleg voor de zwarte
toetsen creëert een gevoel dat zowel comfortabel als vertrouwd is voor elke pianist. Er zijn 14
voices die gecombineerd worden met nagalm- en chorusefecten. Bovendien biedt de Sound
Boost-functie instellingen om het pianogeluid te benadrukken tijdens solo's of in combinatie
met andere instrumenten.
De massale polyfonie en demperresonantie van 192 noten zorgen ervoor dat de meest
complexe stukken met het grootst mogelijke realisme gespeeld kunnen worden.
Er zijn 14 dynamische ritmes en 10 Pianist-begeleidingsstijlen die ideaal zijn voor zowel optredens als om te oefenen. Het toetsenbord kan worden bespeeld in de modi Split of Dual,
waarbij twee geluiden tegelijk bespeeld kunnen worden. De Duo-functie zorgt dat het toetsenbord in twee identieke zones kan worden verdeeld, waardoor de leerling het spel van de
leraar eenvoudig kan volgen en kopiëren.
Op het podium kunnen de aux-uitgangen rechtstreeks op de PA-installatie of het audiosysteem worden aangesloten om het directe geluid naar de luidsprekers te sturen. Dan zijn er nog
de eenvoudige stem- en transponeerfuncties, perfect voor het begeleiden van vocalisten en
andere instrumenten, plus een USB-to-host-aansluiting waarmee u optimaal kunt proﬁteren van de sequence- en opnamemogelijkheden via een pc. Er is zelfs een app voor uw iOSapparaat dat u intuïtieve bediening via het aanraakscherm biedt van uw pianoklanken
en de instellingen.
De P-115 is verkrijgbaar in zwarte of witte uitvoering met optionele extra's, waaronder een stevige, bijpassende standaard en een kwalitatief hoogwaardige pedalenunit.

■ Graded Hammer Standard
(GHS)-toetsenbord
■ Pure CF-klankopwekking
■ 14 voices
■ 192-noten polyfonie (maximaal)
■ 14 ritmes en 10 pianiststijlen
■ Tweesporenopname (één song)
■ Nieuwe verbeterde nagalm en
demperresonantie; chorus/efect
■ Intelligent Acoustic Control en Sound Boost
■ Geïntegreerde bibliotheek met
14 demosongs en 50 pianosongs
■ USB-to-host
■ Versterking: 2 x 7 Watt
■ Gratis Piano Controller-app
voor uw iPhone/iPad*
(*extra verbindingskabel
vereist)

P-45

NI EU W !

Superieure bespeelbaarheid, buitengewone
prijs-kwaliteitsverhouding en Yamaha-kwaliteit...
de perfecte keuze
De P-45 is het voordeligste model van de nieuwe P-serie met een compact en
draagbaar ontwerp waardoor het perfect is voor gebruik onderweg en thuis.
Het Graded Hammer Standard-toetsenbord met 88 toetsen waarvan de
zwarte toetsen met matte afwerking, zorgt voor uitstekende bespeelbaarheid. Er
zijn 10 stereo-gesamplede voices met 64-noten polyfonie (max.) en nagalm/vooraf ingestelde chorusefecten. In de Dual-modus kunnen twee
voices worden gecombineerd voor nog meer veelzijdigheid.
De Duo-functie zorgt dat het toetsenbord in twee identieke zones kan worden
gesplitst, waardoor de leerling het spel van de leraar eenvoudig kan volgen en kopiëren. Perfect voor lessessies.
Dan zijn er nog de eenvoudige stem- en transponeerfuncties, perfect voor het
begeleiden van vocalisten en andere instrumenten, plus een USB-to-Hostpoort waarop u computers en iOS-apparaten kunt aansluiten.
Een optionele standaard is ook beschikbaar, waardoor het instrument een stijlvolle verschijning is in elke kamer.

Graded Hammer Standard (GHS)-toetsenbord
AWM-stereosampling
10 voices
64-noten polyfonie (maximaal)
Nagalm en chorus/efect
Intelligent Acoustic Control (IAC)
Geïntegreerde bibliotheek met 10 demosongs
en 10 pianosongs
■ USB-to-host
■ Versterking: 2 x 6 Watt
■
■
■
■
■
■
■

P-115 B/WH / P-45 B

Specificaties
Model Name
Color Variation

P-115

P-45

Black or White

Black

Keyboard

Type

Voices

Number of Voices

14

Polyphony(max)

192

64

Pure CF Sound Engine (Improved)

AWM Stereo Sampling (Improved)

Piano Sound
Efect

GHS with matte finish of black keys

Damper Resonance

10

Yes

–

Reverb

Yes (4types)

Chorus/Effect

Yes (Preset Only)

Intelligent Acoustic Control

Yes

Sound Boost

Yes

–

14 (Voice Demo)
50 (Piano)

10 (Voice Demo)
10 (Piano)
–

Songs

Number of Preset Songs

Recording

No. of Tracks

2

No. of Songs

1

Functions

–

–

Dual

Yes

Split

Yes

–

Rhythm

14

–

Pianist Style

10

–

Duo mode

Yes

Panel Printing

English

Controller App

Yes

–

Metronome
Overall control

Pedals

Yes
Tempo

Yes

Transpose

Yes

Tuning

Yes

Sustain

Yes

Pedal Unit
Jacks & Terminals

Headphones

LP-5A (Optional)

–

2 (Standard)

1 (Standard)

AUX. Out (L/L+R, R)

Yes

–

USB TO HOST
Ampliﬁer

Yes

Output

Speaker
Size[mm]

7W x 2

6W x 2

12cm x 2 + 4cm x 2

12cm x 2

W=1326 x D=163 x H=295

W=1326 x D=154 x H=295

11,8

11,5

Weight[kg]

P-115 in 2 uitvoeringen
verkrijgbaar:
Zwart; Wit
*Optionele accessoires:
P-115 WH/B, P-45B:
Standaard L-85 (Zwart)
en L-85WH (Wit)
Uitsluitend P-115 WH/B:
Pedalenunit LP-5A (Zwart)
en LP-5AWH (Wit)

P-115B*

De beschrijvingen en foto's in deze brochure zijn uitsluitend ter informatie. YAMAHA behoudt zich het recht voor de producten
en technische gegevens op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Vraag om informatie bij uw Yamaha-dealer, aangezien
technische gegevens per land kunnen verschillen. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor drukfouten. Status: februari 2015
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P-45*
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