Yamaha
Tyros5
76-ključ
aranžer Workstation
Izjemno močna tipkovnica z avtentičnimi zvočnih barv, učinke
in realističen zvenečega spremljavo. Tudi s 61 ali 76 tipkami,
ki širijo svoje izrazne možnosti in vam omogočajo, da v celoti
izkoristijo celovite funkcije Tyros5.
Več kot 300 novih zvočnih barv, vključno z “S.Art2 Voices”
WhatsApp: +1 619 567 9490
Več kot 300 novih zvočnih barv je bila dana na Tyros5. Ti
vključujejo nove instrumente veter, kitare, sintetizatorji, eklavirja in klavirja. S.Art2 Glasovi so tehnično kakovostne
zvočne barve, ki posnemajo igrivost ustreznega instrumenta, ki
jo igrajo.
Igraj pristne ansamble.
Ansambel Glas je neverjetno nova funkcija, ki omogoča resnično
delitev glasov znotraj skupine. Prej, zvok barva za kvartet
vetra uporabili vzorec 4 igralce, ki zagotovo zvenelo super.
Ampak, če ste igrali dve zapiske potem 8 igralci lahko sliši
super, vendar ni res realno. Tyros5 Ansambel Glas vedno zveni
enako število igralcev, kot je Tyros5 glasbeno znanje
profesionalnega aranžer. Igrati dva zapiske z Brass kvartet
ansambel Glas in Tyros5 Naj trobente igrajo visokih tonov in
pozavne nizke Opombe: je ustvaril neverjetno realističen zvok.
Poleg tega, Ansambel Glas samodejno prilagodi parametre, kot
so časovno in intonacijo, ki poživite zvok pravega ansambla. S
to funkcijo lahko enostavno igrati pravi kvartet, ki se igra s
tabo vse sami.
Entertainer Tipkovnica Tyros5 je preprosto najboljša
tipkovnica Yamaha je kdaj koli zgrajen. Nova zasnova vključuje
različne variante tipkovnice: 76-ključ različico za največji
potencial akustičnih in električnih klavirja, in dobro znano

in priljubljeno različico 61-gumb za maksimalno udobje
prevoza. Kakovost in preglednost vseh zvočnih barv je
popolnoma nova in edinstvena. Organworld ponuja vse, od
klasičnih organov za organizatorje gledaliških predstaviti
modele organov, ki srce ventilator organov želje. Nova zasedba
funkcija omogoča godala in profili veter bolj realistično, kot
še nikoli doslej. In za absolutno največ realnosti, smo
zgradili Real Audio Drum in udarne sloge s pravimi skladbami.
Torej, če želite sestaviti, organizirati ali preprosto igrajo,
Tyros5 je popoln paket za vas. Bodite pripravljeni za zadnji
izkušnje tipkovnice.
76 gumbi; Vrsta tipkovnice: Organski (Special Effect)
Pospešek, aftertouch
128-glas polifonije
Zvok generacije: AWM stereo vzorčenje
Število glasov: 1279 Voices + 480 XG Voices + 37 Drum / SFX
Kits
Število Styles: 539
Glasovi s posebno funkcijo: Ensemble: 55 / s.Art2: 44 / S.Art:
288 / MegaVoice: 54 / V živo: 138 / Cool: 81 / Sweet: 37 /
Organski svet: 40
Stili s posebno funkcijo: 40 + avdio, 7 Freeplay, 441 Pro, 51
sej
Accord prstni tehnike: z enim prstom, Fingered, Fingered Na
Bass, Multi prst, Al prsti, Polna tipkovnica, Al Polna
tipkovnica
Razširljivost Expansion Voices in Style
Združljivost: XG, GS, GM, GM2
Deli: desno 1, 2, 3 in levo
Hall Effect: 52 Darila + 3 Uporabnik
Chore Učinek: 106 darila +3 Uporabnik
DSP: DSP1: 322 prednastavitev + 3 uporabniki, DSP2-9: 322
prednastavitev + 10 uporabniki
Master Compressor: 5 prednastavitev + 5 uporabniških
nastavitev
Master EQ: 5 prednastavitev + 2 nastavitve uporabnikov
Mikro učinki: hrup vrata x 1, kompresor x 1, 3-pasovni EQ x 1

Vokalna harmonija Učinek: vokalno Harmony: 44, Synth Vocoder:
10
Število multi-pad klopi: 190 klopi x 4 blazinice
Glas – Značilnosti: Harmony / Echo, plošča Ohranjati, Mono /
Poly, Voice informacije
Stili – Značilnosti: Style Creator, Style za priporočila, OTS
informacije
Nadaljnje povezave za “Yamaha Tyros 5-76”

