Käytännöllinen ja helppokäyttöinen
QuietTime GT-2 S
•Saatavilla pystypianoihin
•Soundit: piano, kirkkourut
•AUDIO-IN ja AUDIO-OUT
•MIDI-IN, MIDI-OUT, MIDI-THRU
•88 nuotin optinen
kosketinsensorijärjestelmä
•Kuuloketeline
•Pystypianon mykistyskisko
•64 nuotin polyfonia
•Tallennus- ja toisto-ominaisuus
3500 MIDI-tapahtumalle (nuotille)
•Metronomi säädettävällä tempolla,
tahdeilla, rytmillä ja
äänenvoimakkuudella
•2 kuulokeliitäntää (3,5 mm jakki)

PianoDisc-tuote

QuietTime Magic Star S (Samat toiminnot kuten GT-2 S:ssa, lisäksi):
•jopa 3:n pedaalin käyttötuki
•Demo-kappale
•Stereokuulokkeet
•220V virtalähde

•Saatavilla pystypianoihin ja
flyygeleihin
•Huomaamaton ja pienikokoinen
keskusyksikkö
•Käyttöä helpottava graafinen
näyttö
•11 valmiiksi asennettua soundia:
2 x piano, 2 x jouset, 4 x piano ja
jouset, cembalo, sähköpiano,
kirkkourut
•128 General MIDI soundia
•3 käyttäjäsoundia käyttäjän omilla asetuksilla
•Aloitussoundin valinta
•Pystypianon ja flyygelin
mykistyskisko

•Kaiku, chorus, dynamiikan
hallinta, viritystason korkeuden
säätö ja transponointiefektit
•128 nuotin polyfonia
•Tallennus- ja toisto-ominaisuus
jopa yli 30 000 MIDItapahtumalle (nuotille)
•Turvallinen, sähkökatkoksen
kestävä tallennusmuisti
•20 Demo-kappaletta

PianoDisc-tuote

Soita pianoa - yksin itsellesi
UUSI

arpajreammalla
S-S
vielä

Nyt jopa
dynamiikalla

Käännä vipua, käynnistä QuietTime -järjestelmä, liitä kuulokkeet ja olet valmis aloittamaan. Kaikkien QuietTime järjestelmien käyttäminen on yhtä mutkatonta.

Tiedot koottu ennen esitteen painatusta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lähin jälleenmyyjäsi:

PianoDisc istä:
PianoDiscin pääkonttori sijaitsee Sacramentossa, Californiassa, yhdessä sen valmistus- ja elektroniikkaosastojen kanssa. PianoDisc on menestynyt flyygeli- ja pystypianojen elektroniikkasektorilla maailmalla vuodesta 1988. PianoDisc aloitti
Euroopan myynti- ja palvelutoiminnan Saksassa 1994. QuietTime-järjestelmät
valmistetaan Saksassa, Etelä-Koreassa ja USA:ssa PianoDisc:in laatustandardien
mukaisesti ja sen asiantuntijoiden valvonnan alla. Käytä hyväksesi vuosien kokemustamme ja vaikuta positiivisesti vapaa-aikasi mukavuuteen, yrityksesi menestykseen tai anna pianosi tehdä kaikki työ puolestasi!
Lisätietoja Silent- ja itsestäänsoittavista pianojärjestelmistä flyygeliin tai pystypianoon lisätarvikkeineen saat jälleenmyyjältäsi tai:
www.pianodisc.de
tai soita:

+49 (0) 911-44 30 35
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5 VUODEN
TAKUU*

Tulevaisuuden

Pianisteille
Pianon ääni on upeaa kuultavaa. Mutta
olitpa sitten uraasi aloitteleva
huippupianisti tai pikkutuntien
pianonsoiton nautiskelija, muut
ihmiset ympärilläsi saattavat arvostaa
välillä rauhaa ja hiljaisuuttakin.

Sopii myös kahdelle soittajalle.
Jokaiseen QuietTime -laitteistoon
voidaan kytkeä kahdet kuulokkeet.
Voit esimerkiksi soittaa duettoja tai
pianonsoiton opettajasi voi kuunnella
soittoa kanssasi.

QuietTime antaa sinun soittaa juuri
silloin kun haluat.
Vaienna soittimesi ääni ja kuuntele
soittoasi kuulokkeilla. Mykistyskisko
pysäyttää pianon vasarat ennen niiden
osumista pianon kieliin ja 88 koskettimien alle asennettavaa sensoria
muuttavat koskettimien painallukset
MIDI-tiedoksi. Voit soittaa pianoasi
kuulokkeilla ja säätää äänenvoimakkuutta ja äänenväriä.

Miten soittoni sujui? Onnistuuko
tallentaminen?
Onnistuu. Soittosi voidaan tallentaa ja
toistaa napin painalluksella. Näin voit
keskittyä vain olennaiseen - musiikkiin. Itsekritiikkiä voit harjoittaa
myöhemmin.

Muuta pianosi monitoimisoittimeksi!
Voit yhä soittaa pianoasi kuten
normaalia / tavallista pianoa. Mutta nyt
sinulla on mahdollisuus - vain vipua
kääntämällä - vaientaa pianon
AKUSTINEN ääni täydellisesti. Voit
säätää pianosi äänenvoimakkuuden
kuulokkeissa ja soittaa akustista
pianoa yhtäaikaa sähköisen äänen
kanssa. QuietTime auttaa sinua myös
rytmin löytämisessä. Digitaalisen
metronomin avulla voit soittaa
kappaleen läpi vaikka tahti kerrallaan.

Sopii lähes kaikkiin pianoihin
Voit asentaa QuietTimen valitsemaasi
pystypianoon tai flyygeliin. QuietTime
toimii käytännössä millaisessa
soittimessa tahansa pianon iästä ja
ostopäivämäärästä riippumatta. Voit
kysyä jälleenmyyjältä myös valmiiksi
QuietTime-asennettuja soittimia.

*Lisätiedot takuusta löydät laitteiston mukana toimitetusta lehtisestä

Kotona:
Voit harjoitella pianonsoittoa päivin ja öin haluamallasi äänenvoimakkuudella häiritsemättä muita!
Musiikkikoulut:
Sopii erinomaisesti käytettäväksi
myös suuremmille ryhmille
musiikkikouluissa.
Musiikinopettaja voi milloin tahansa kuunnella kunkin oppilaan soittoa erikseen.
Tapahtumat, hotellit ja ravintolat:
Käytä äänentoistolaitteistoa livekonsertin äänen jakamiseen eri
tiloihin.

QuietTime GT-2 S (ylempi kuva) ja
QuietTime Magic Star S (alempi kuva)

