PSR-E253

DIGITAL KEYBOARDS

De PSR-E253 is een ideaal eerste keyboard voor de aspirant-muzikant die net begint.
Echte muziek, echt plezier.
Het Yamaha PSR-E253 Portable Keyboard staat bol van geweldige klanken en functies, ideaal voor de
aspirant-muzikant die net begint. Gebruik de ingebouwde lesfunctie, Yamaha Education Suite (Y.E.S.) om de 100
presetsongs te leren, of maak gebruik van de 385 instrumentvoices en 100 stijlen om te experimenteren en uw
eigen muziek te maken. De Aux-lijningang verandert de PSR-E253 in een luidsprekersysteem voor uw mp3-speler
zodat u mee kunt spelen of gewoon kunt luisteren, allemaal voor een uiterst betaalbare prijs.
385 kwalitatief hoogwaardige voices, waaronder piano's, gitaren, drums en orkestinstrumenten
Negenstaps lesfunctie (Yamaha Education Suite) helpt beginners songs te leren spelen
Compact, draagbaar ontwerp
Sluit een externe geluidsbron aan op de AUX IN-aansluiting om te genieten van meespelen met uw favoriete
songs
Gebruik Master EQ om het geluid aan uw voorkeur aan te passen
100 automatische begeleidingsstijlen bieden real-time begeleidingsbandtracks gebaseerd op de akkoorden die u
speelt

Kenmerken
Een uitgebreide bibliotheek van 385 voices van hoge kwaliteit, waaronder piano's, gitaren, drums en
orkestinstrumenten
De PSR-E253 wordt geleverd met een veelzijdige reeks van 385 verschillende voices,
waaronder piano's, fluiten en gitaren. Met name de vleugelvoices maken gebruik van
stereogesamplede geluiden wat een voortreffelijke aanwezige beleving geeft. Spelers
kunnen genieten van nagalmeffecten zodat ze het gevoel hebben in een concertzaal te
spelen, en van choruseffecten om extra breedte en levendigheid aan het geluid toe te
voegen.

Negenstaps lesfunctie (Yamaha Education Suite) helpt beginners songs te leren spelen
De lesfunctie biedt in totaal negen stadia
drie voor de linkerhand, drie voor de rechter en
drie voor beide handen, om beginnende toetsenisten te helpen de songs te oefenen die in
het instrument zijn opgeslagen. Er is een scorefunctie die het leuk maakt om te oefenen en
beter te worden, en een 'wacht'-functie die het tempo aanpast aan wat de persoon speelt,
waarbij de begeleiding pauzeert totdat de juiste noot wordt gespeeld.
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Kenmerken
Compact, draagbaar ontwerp
Met een gewicht van 4 kg is de PSR-E253 licht genoeg om met gemak overal mee naartoe te
nemen. Hij werkt zelfs op batterijen voor liveoptreden of als u buitenshuis bent.

Sluit een externe geluidsbron aan op de AUX IN-aansluiting om te genieten van meespelen met uw
favoriete songs
Sluit uw muziekspeler aan op de PSR-E253 en luister naar of speel mee
met uw favoriete muziek via de luidsprekers van het instrument.

Gebruik Master EQ om het geluid aan te passen
De PSR-E253 is uitgerust met een vooraf ingestelde Master EQ waarmee u het geluid van het keyboard
genuanceerd kunt aanpassen, met instellingen zoals Bright en Boost, wat het makkelijker maakt om precies het
geluid in te stellen dat u wilt.

Real-time begeleidingsbandtracks
100 automatische begeleidingsstijlen bieden real-time begeleidingsbandtracks gebaseerd op
de akkoorden die u speelt

Specificaties
Size/Weight
Dimensions

Weight

Width
Height
Depth
Weight

940mm(37-1/8 )
106mm(4-1/4 )
317mm(12-1/2 )
4.0kg

Number of Keys
Type
Language

61
LCD display
English

Specificaties
Control Interface
Keyboard
Display
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Specificaties
Voices
Tone Generation
Polyphony
Preset
Effects
Types

Functions
Types
Accompaniment Styles
Preset

Other Features
Songs
Recording

Compatible Data Format
Preset
Functions
Lesson/Guide
Overall Controls

Miscellaneous
Lesson/Guide
Overall Controls
Storage and Connectivity
Connectivity

Connectivity

Tone Generating Technology
Number of Polyphony (Max.)
Number of Voices

AWM Stereo Sampling
32
372 Voices + 13 drum/SFX kits

Reverb
Chorus
Master EQ
Panel Sustain
Ultra-Wide Stereo

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Number of Preset Styles
Fingering
Style Control
One Touch Setting (OTS)

100
Multi
ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP,
INTRO/ENDING/rit, MAIN/AUTO FILL
Yes

Number of Songs
Number of Tracks
Data Capacity
Recording
Number of Preset Songs

1
1
Approx. 300 notes
Original File Format
102

Yamaha Education Suite
(Y.E.S.)
Metronome
Tempo Range
Transpose
Tuning
PIANO Button

Yes

Duo

Yes
11 - 280
-12 to 0, 0 to +12
427.0 - 440.0 - 453.0 Hz (approx.0.2Hz increments)
Yes
[1 LISTEN & LEARN], [2 TIMING], [3 WAITING], [A-B
REPEAT], [CHORD DICTIONARY]
Yes

DC IN
Headphones
AUX IN
Sustain Pedal

DC IN 12V
[PHONES/OUTPUT] x 1
Yes
[SUSTAIN] x 1
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Specificaties
Amplifiers and Speakers
Amplifiers
Speakers

2.5W+2.5W
12cm×2

Power Supply
Power Supply

Users within U.S or Europe: PA-130 or an equivalent
recommended by Yamaha Others: PA-3C, PA-130 or an
equivalent. Six "AA" size alkaline (LR6), manganese (R6) or
Ni-MH rechargeable batteries
6W (When using PA-130 power adaptor)
Yes

Power Consumption
Auto Power Off Function
Accessories
Included Accessories
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Music Rest

Yes

