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Drogi Kliencie Yamahy,

Dzieląc jakość dźwięku i muzyki ze światem

Wszystko zaczęło się w 1887 roku, kiedy nasz założyciel, Torakusu Yamaha, 

naprawił organy piszczałkowe. W ciągu ponad 120 lat od tamtej chwili, 

Yamaha przekształciła się w fi rmę, która zapewnia ludziom na całym świecie 

najwyższą jakość, głównie dźwięku i muzyki.

W przyszłości Yamaha będzie nadal inspirować ludzi i podnosić poziom 

kultury na całym świecie.

Katalog zawiera podstawowe informacje na temat produkowanych przez 

nas elektronicznych instrumentów muzycznych:

• keyboardów

• pianin cyfrowych

• stage piano

• syntezatorów

By dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę:

www.yamaha.com

Zespół Yamahy
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Nowa generacja mocy

Dzięki technologii Articulation Element Modeling (AEM), służącej do symulacji charak-

terystyki instrumentów akustycznych, nowy Tyros 3 brzmi jeszcze lepiej niż dotychczas. 

450 stylów akompaniamentu wyposażonych w algorytm transpozycji akordów gitaro-

wych oraz jeszcze więcej mocy w procesorach DSP zainspirują Cię na nowo, a dzięki 

technologii USB 2.0 i wbudowanemu dyskowi twardemu będziesz chciał zawinąć do 

każdego muzycznego portu.

•  61 klawiszy

•  1540 brzmień, w tym 23 Mega, 53 Super Articulations, 11 Super Articulation2, 

26 Sweet!, 58 Cool!, 70 Live!, 12 Live! Drums, 20 Organ Flutes

•  450 stylów akompaniamentu z algorytmem Gtr. NTT, każdy w 4 odmianach i pamięć OTS

•  matowy, kolorowy wyświetlacz TFT

•  9 suwaków, w tym 1 programowalny

•  Rejestracja dźwięku na twardym dysku, odtwarzanie: 2-ściezki stereo, nagrywanie: 

1 ścieżka stereo

•  Pamięć registracyjna z opisem, funkcja Multi Pad Sync., pamięć OTS z opisem

•  80 GB HDD (wbudowany)

•  Efekty DSP1-DSP7: 282 rodzaje, 41 Reverb types, efekty 33 oraz 66 z bloku DSP1 mogą 

być wykorzystane w bloku Chorus, DSP8-DSP9: 272 rodzaje (na styl), Reverb, Chorus

•  USB to device x 2, USB to host x 2

•  MIDI In/Out

•  złącze LAN dla IDC (bezp. połączenie z internetem)

•  RGB Out, Video Out
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Tyros 3

Tyros 3 ofi cjalna strona: 

http://music-tyros.com umożliwia aktualizację informacji o wszystkim do Tyrosa, 

od specyfikacji i demo po informację dla użytkownika i materiały do pobrania.

Tyros3 prezentuje się w atrakcyjnym pakiecie z ceną nie do przebicia: zrób sobie 

muzyczną podróż po Europie i różnych dziesięcioleciach z oprogramowaniem 

„Euro Pack” i ciesz się brzmieniem z załączonego zestawu głośników TRS-MS02.

Tyros 3 Entertainer 2x512 MB DIMM Voice Memory Expansion RAM, USB Flash 

Memory stick w skórzanym pokrowcu zawiera:

•  312 registracji

•  96 utworów MIDI

•  51 brzmień uzytkownika

•  48 stylów akompaniamentu

•  5 banków Multi Pad

•  System głośników TRS-MS02
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Koncentracja mocy brzmień MegaVoice! 

i SuperArticulation! oraz naturalnie zaaranżo-

wane style Guitar Edition i odtwarzacz MP3 

na pokładzie!

•  61 klawiszy z reakcją na siłę uderzania

•  1186 brzmień instrumentalnych (w tym 

zestaw XG); brzmienia w kategorii Super 

Articulation (38), Cool! (39), Live! (25), 

Mega! (18), Sweet! (23)

•  322 style akompaniamentu, każdy dostęp-

ny w czterech odmianach głównych oraz 

naturalnych aranżacjach Guitar Edition 

i pamięcią One Touch Settings (OTS)

•  128-głosowa polifonia

•  Kolorowy wyświetlacz LCD z funkcją 

wyświetlania słów i nut

PSR-S910

•  Gniazdo mikrofonowe i harmonizer wokalny

•  Rejestrator audio USB i odtwarzacz plików 

MP3

•  Przeglądarka tekstów

•  16-ścieżkowy rejestrator/sekwencer

•  Pamięć registracyjna i OTS z widocznym 

opisem; funkcja synchronizacji Multi Padów

•  Złącze LAN dla funkcji bezpośredniego 

dostępu do internetu (IDC)

•  Kontrolery [Pitch Bend] i [Modulation]

•  MIDI In/Out; USB to HOST; USB to DEVICE

•  Wzmacniacz: 2 x 20W

•  Wymiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 15 x 43 cm
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Odkryj różnorodność brzmień pochodzących 

z całego świata oraz naturalnie zaaranżowane 

style Guitar Edition!

•  61 klawiszy z reakcją na siłę uderzania

•  891 brzmień instrumentalnych (w tym ze-

staw XG); brzmienia w kategorii Cool! (26), 

Live! (19), Mega! (15), Sweet! (22)

•  232 style akompaniamentu, każdy dostępny 

w czterech odmianach głównych oraz 

naturalnych aranżacjach Guitar Edition 

i pamięcią One Touch Settings (OTS)

•  128-głosowa polifonia

•  Monochromatyczny wyświetlacz LCD 

z funkcją wyświetlania słów i nut

•  Rejestrator audio USB

•  Przeglądarka tekstów

•  16-ścieżkowy rejestrator/sekwencer

•  Pamięć registracyjna i OTS z widocznym 

opisem; funkcja synchronizacji Multi 

Padów

•  Złącze LAN dla funkcji bezpośredniego 

dostępu do internetu (IDC)

•  Kontrolery [Pitch Bend] i [Modulation]

•  MIDI In/Out; USB to HOST; USB to DEVICE

•  Wzmacniacz: 2 x 20W

•  Wymiary (szer. x wys. x gł.): 100 x 15 x 43 cm

PSR-S710

Korzystna propozycja wejścia do klasy średniej

•  61 klawiszy z reakcją na siłę uderzania

•  659 brzmień (w tym zestaw 361 brzmień XGLite)

•  16 brzmień kategorii Cool!

•  6 brzmień kategorii Live!

•  10 brzmień kategorii Sweet!

•  150 stylów (każdy w czterech wersjach 

aranżacyjnych, do tego 3 rodzaje wstępów/

zakończeń)

•  32-głosowa polifonia

•  4 ustawienia One Touch Setting na styl, funk-

cja OTS Link

•  Wyświetlacz graficzny z nutami i tekstami 

utworów

•  Muzyczna baza danych z 500 zestawami 

danych

•  Pokrętło Pitch Bend

•  Gniazda USB TO DEVICE/USB TO HOST

•  Wymiary (szer. x wys. x gł.): 95 x 13 x 40 cm

PSR-S550/S550B

7



Ponadprzeciętny keyboard dla początkujących 

wyposażony w wiele nowych brzmień, akom-

paniamentów i typów arpeggio do występów 

domowych i zabawy w tworzenie muzyki!

•  61 klawiszy z reakcją na siłę uderzenia

•  32-głosowa polifonia

•  700 brzmień, w tym 5 Sweet! i 3 Cool!

•  174 style akompaniamentu

•  9 typów Reverb, 4 typy Chorus i 26 typów 

Harmony

•  Master EQ (5 typów)

PSR-E-323 to instrument z klawiaturą czułą na 

siłę uderzenia wyposażony w 482 dynamicz-

ne autentyczne brzmienia. Muzyczna baza 

danych, zawierająca 100 konfiguracji pozwala 

natychmiast zoptymalizować instrument do wy-

konywania określonego rodzaju muzyki. Łatwy 

w użyciu, 2-ścieżkowy rejestrator umożliwia 

nagranie do pięciu różnych utworów/wykonań 

– rzecz niezastąpiona w przypadku kompono-

wania lub ćwiczenia.

•  61 klawiszy z reakcją na siłę uderzania

•  482 brzmienia (w tym 108 Panel, 361 

•  150 typów Arpeggio

•  2 kontrolery Real Time

•  pokrętło Pitch Bend

•  pamięć registracyjna

•  funkcja Dual i Split

•  sekwencer 5+1

•  funkcja Lesson

•  Music Database

•  USB-to host

•  zgodność ze standardem SMF i SFF

•  Zasilacz PA-130

w standardzie XGLite, 12 zestawów perkusyj-

nych i 1 zestaw efektów dźwiękowych)

•  32-głosowa polifonia

•  106 stylów akompaniamentu

•  Funkcja Easy Recording

•  Baza danych MUSIC DATABASE z 100 zesta-

wami danych

•  Cyfrowe efekty: Reverb (9), Chorus (4)

•  Przycisk Portable Grand

•  Yamaha Education Suite

•  Podświetlany wyświetlacz LCD

•  Złącze USB TO HOST

•  Wymiary (szer. x wys. x gł.): 95 x 13 x 37 cm

PSR E-323

PSR E-423
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PSR E-223 wyposażono w 375 naturalnych 

brzmień, w tym stereofoniczne brzmienie 

fortepianowe. Za pomocą przycisku [Porta-

ble Grand] można je przywołać w jednym 

momencie. Instrument dysponuje bogatym 

efektem pogłosowym, który „uskrzydli” każde 

wykonanie, dodając mu przestrzeni sali kon-

certowej. Yamaha Education Suite umożliwia 

bezstresową naukę muzyki w wybranym 

przez siebie tempie i czasie.

PSR E-223

Dla małych i dużych perkusistów. 

Nowa, poręczna, kompaktowa perkusja 

z gniazdem AUX IN do podłączenia 

odtwarzacza MP3 i gry z towarzyszeniem 

ulubionych utworów!

•  4 dynamiczne pady

•  32-głosowa polifonia

•  99 brzmień perkusyjnych

•  50 zestawów perkusyjnych

•  10 automatycznych „przejść”

•  50 utworów Preset

•  Reverb i Chorus Preset

•  wyświetlacz LED

•  złącze AUX in

•  zasilacz PA-130 i pałki w komplecie

DD45

•  61 klawiszy

•  375 brzmień (w tym: Stereo Grand Piano, 361 

brzmień XGLite, 12 zestawów perkusyjnych 

oraz 1 zestaw efektów dźwiękowych)

•  32-głosowa polifonia

•  100 stylów akompaniamentu

•  Pogłos cyfrowy (9 rodzajów)

•  Przycisk Portable Grand

•  Yamaha Education Suite

•  Wymiary (szer. x wys. x gł.): 95 x 12 x 35 cm
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NP-V80

Olbrzymia różnorodność brzmień 

i wszechstronność spakowana w smukłej 

i lekkiej obudowie w parze z arpeggiatorem 

i złączem USB-to-device, umożliwiającym 

zapis i odczyt danych.

•  nowa, smukła i lekka obudowa

•  76 klawiszy z mechanizmem Graded Soft 

Touch

•  32-głosowa polifonia

•  500 brzmień, w tym 8 Sweet!, 3 Live! 

oraz 5 Cool!

•  165 stylów akompaniamentu

•  9 typów Reverb, 4 typy Chorus i 26 typów 

Harmony

•  Master EQ (5 typów)

•  Arpeggiator

•  pokrętło Pitch Bend

•  pamięć registracyjna

•  funkcja Dual i Split

•  sekwencer 5+1

•  funkcja Lesson

•  Music Database

•  USB-to host i USB-to device

•  zgodność ze standardem SMF i SFF

•  w komplecie zasilacz PA-150 i foot switch
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NP-V60

NP-30/NP-30S

Przenośnie pianino cyfrowe ułatwiające 

start początkującym pianistom

•  76 klawiszy z reakcją na siłę uderzania

•  3-zakresowa regulacja czułości klawiatury

•  10 brzmień

•  32-głosowa polifonia

•  10 demonstracji brzmień/10 demonstra-

cji fortepianowych

•  Efekt Reverb

•  Metronom

•  MIDI IN/OUT

•  Wymiary (szer. x wys. x gł.): 

124 x 10 x 26 cm

•  nowa, smukła i lekka obudowa

•  76 klawiszy z mechanizmem Graded Soft 

Touch

•  32-głosowa polifonia

•  489 brzmień, w tym 5 Sweet! oraz 

5 Cool!

•  160 stylów akompaniamentu

•  9 typów Reverb, 4 typy Chorus i 26 

typów Harmony

•  Master EQ (5 typów)

•  pokrętło Pitch Bend

•  pamięć registracyjna

•  funkcja Dual i Split

•  sekwencer 5+1

•  funkcja Lesson

•  Music Database

•  USB-to host 

•  zgodność ze standardem SMF i SFF

•  w komplecie zasilacz PA-150 

Więcej niż keyboard, smukły i lekki, wypełniony „muzyką” dzięki prawie 500 brzmieniom 

i 160 stylom akompaniamentu – to jest właśnie nowy NP-V60
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PA-5D
Zasilacz

PA-3C
Zasilacz

FC4
Przełącznik nożny

FC5
Przełącznik nożny

FC7
Pedał sterujący

UDFD-01
Stacja dyskietek USB

L7
Statyw keyboardowy

L540
Statyw keyboardowy

LW-16
Statyw keyboardowy dla
instrumentów serii DGX

HPE-170
Słuchawki dla Tyros3/

PSRS910/PSR-S710

HPE-150
Słuchawki dla Tyros3/

PSRS910/PSR-S710

L2
Statyw keyboardowy

Umożliwia proste, bezpośrednie połączenie komputera 

z instrumentem MIDI.

Zapewnia sterowanie na wszystkich 16 kanałach MIDI: 

16 IN/16 OUT.

Jest zgodny z głównymi systemami operacyjnymi: 

Windows® XP, Windows® 98, Windows® 98 Second Edition, 

Windows® Me, Windows® 2000, Macintosh® OS 8.5 – 9.2, 

OS X.

Wskaźnik przepływu danych zapewnia optyczną kontrolę 

trybu pracy.

Zasilany przez USB; nie wymaga dodatkowego zasilania.

Działa natychmiast po podłączeniu.

UX16
Interfejs USB-MIDI

Accesoria
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Dzięki tej funkcji możesz bez pro-
blemów podłączyć swój instrument 
bezpośrednio do Internetu i po połą-
czeniu się ze specjalną stroną WWW 
pobierać nowe utwory i inne dane.

Digital Music Notebook to nowa, 
multimedialna platforma, dzięki której 
można słuchać, grać i uczyć się mu-
zyki. Wystarczy pobrać swój ulubiony 
utwór! DMN oferuje m.in. pełny zapis 
nutowy, odtwarzanie materiałów 
MIDI i Audio i wiele innych funkcji – 
wszystko w jednej aplikacji.

Ten symbol oznacza, że instrument 
dysponuje wysokiej klasy stereofo-
nicznymi próbkami fortepianowymi 
i dzięki temu brzmienie fortepianowe 
jest niezwykle naturalne.

„Dynamiczna klawiatura”. Dzięki tej 
funkcji możliwe jest stopniowanie gło-
śności dźwięków poprzez zróżnicowanie 
siły uderzania w klawisze (tak jak w aku-
stycznym fortepianie lub pianinie).

Nowoczesna technologia MegaVoice 
przewyższa wszystkie dotychczas 
stosowane metody syntezy dźwięku. 
Dzięki temu, że do brzmień dołączo-
ne zostały różnorodne niuanse towa-
rzyszące różnym technikom artykula-
cyjnym, uzyskany efekt brzmieniowy 
jest niezwykle realistyczny.

Specjalnie zaprojektowana kategoria 
brzmień Sweet! charakteryzuje się 
wydłużonym czasem trwania próbek, 
dzięki którym w pełni oddawane jest 
naturalne wybrzmiewanie i wibrato 
instrumentów akustycznych. To trzeba 
wypróbować!

Wydłużone próbki brzmień kategorii 
Cool! zawierają całą dynamiczną 
i harmoniczną zawartość reprodu-
kowanych brzmień akustycznych. 
Dzięki sile wyrazu tych brzmień Twoja 
kreatywność
zostanie uskrzydlona!

Brzmienia kategorii Live! rozpozna-
walne są dzięki wysokiej klasy stereo-
fonicznym próbkom instrumentów 
akustycznych oraz ludzkich głosów. 
Niezwykłego autentyzmu dodaje im 
przestrzeń, uwypuklenie rezonansów 
i naturalne wibrato.

Obok autentycznych, zaprogramowa-
nych fabrycznie brzmień organowych 
możesz tworzyć niepowtarzalne 
własne (9 suwaków!) kombinacje.

Zgodność ze standardem General 
MIDI gwarantuje prawidłowe odtwa-
rzanie wielu utworów.

Yamaha XG to rozszerzony standard Ge-
neral MIDI ze zwiększonym wyborem 
i możliwością sterowania brzmieniami.

Yamaha XGLite oznacza uproszczoną 
wersję XG, który i tak jest lepszym 
standardem niż General MIDI. Oczy-
wiście, dysponując modułem XGLite 
można odtwarzać utwory zapisane 
w pełnym standardzie XG.

Standard XF stanowi rozszerzenie 
standardu SMF o możliwość wpro-
wadzania tekstów oraz oznaczeń 
akordów w utworach.

Style File. Oryginalny, zaawansowany 
format firmy Yamaha umożliwiający 
ustandaryzowaną wymianę danych 
o stylach akompaniamentu pomiędzy 
różnymi instrumentami. Sposób zapisu 
zapewnia poprawne odtwarzanie i szyb-
kie zmiany akordowe na każdym instru-
mencie zgodnym z tym standardem.

MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface) to obowiązujący standard 
komunikacji pomiędzy instrumentami 
muzycznymi i komputerami. 

Dane MIDI mogą być przesyłane 
przez interfejs USB. W ten sposób 
wyeliminowana zostaje konieczność 
zakupu specjalistycznego interfejsu 
dla komputera osobistego.

Do tego gniazda mogą być podłączane 
zewnętrzne urządzenia pamięciowe 
USB. Za pośrednictwem tego gniazda 
może odbywać się też bezpośrednia 
komunikacja instrumentu z internetem.

Jeżeli korzystasz z instrumentu wypo-
sażonego w gniazdo przeznaczone 
dla kart SmartMedia, na tym nośniku 
możesz przechowywać wszelkiego 
rodzaju dane pochodzące z instru-
mentu.

Dyskietki są dobrym, prostym i wy-
godnym sposobem przechowywania 
i organizowania danych pochodzą-
cych z instrumentów muzycznych.

W wewnętrznej pamięci Flash 
mogą być przechowywane utwory 
muzyczne, Twoje własne nagrania, 
jak również utwory pobrane z sieci 
internet.

Y.E.S. (Yamaha Education Suite), to 
zestaw funkcji edukacyjnych, umożli-
wiających naukę i doskonalenie umie-
jętności gry na instrumencie. Y.E.S. 
współpracuje z utworami zapisanymi 
w standardzie MIDI, jak również 
z utworami pobranymi z internetu.

Umożliwia nagrywanie i odtwarzanie 
muzyki na 16 ścieżkach przy użyciu 
różnych brzmień.

Możesz komponować własne utwory 
poprzez rejestrację akordów i linii 
melodycznej (jednocześnie lub osob-
no). Jedna ze ścieżek rejestruje akordy 
automatycznego akompaniamentu.

Dzięki temu przyciskowi instrument 
można natychmiast przełączyć w tryb 
brzmienia fortepianu.

Dzięki funkcji Performance Assistant 
możesz profesjonalnie wykonać utwór 
nawet wtedy, gdy nie znasz akom-
paniamentu. Wystarczy rytmicznie 
uderzać w klawisze.

Do akompaniamentu w utworze 
możesz wykorzystać inny niż standar-
dowo przypisany styl (remiks).

Funkcja Easy Performer pomoże 
w wykonaniu utworów, które nie do 
końca opanowałeś.

Dodatkowy głośnik wysokotonowy 
znacznie wzbogaca brzmienie instru-
mentu w zakresie wysokich częstotliwo-
ści, w dużym stopniu poprawiając je.

Specjalny kanał basowy wyprofilowa-
ny w obudowie instrumentu w zna-
czący sposób poprawiający brzmienie 
w zakresie niskich tonów.

Dzięki dynamicznie dodawanym 
frazom, możesz swoim wykonaniom 
nadać indywidualny charakter.

Efekt pogłosowy powstający w różne-
go rodzaju pomieszczeniach i salach 
koncertowych
dodaje autentyzmu i zwiększa wolu-
men brzmienia instrumentu.

Sekcja przetwarzania cyfrowego 
sygnału poszerza możliwości brzmie-
niowe instrumentu poprzez zastoso-
wanie różnorodnych efektów.

Harmonizer wokalny umożliwia 
automatyczne generowanie głosów 
harmonizujących śpiewaną partię 
wokalną.

Funkcja pamięci registracyjnej 
umożliwia zapamiętanie praktycznie 
wszystkich ustawień panelu instru-
mentu i przywołanie ich w dowolnym 
momencie poprzez naciśnięcie 
jednego przycisku.

Funkcja Music Finder dostarcza goto-
wych ustawień i registracji przydat-
nych w czasie wykonywania utworu 
o określonym tytule lub utrzymanego 
w określonym gatunku muzycznym.

Muzyczna baza danych, to programo-
wane przez użytkownika gotowe usta-
wienia i registracje przydatne w czasie 
wykonywania utworu o określonym 
tytule lub utrzymanego w określonym 
gatunku muzycznym.

Funkcja umożliwiająca wyświetlanie 
nut granych utworów. 

Funkcja umożliwiająca wyświetlanie 
tekstów utworów odtwarzanych przez 
instrument.

Po podłączeniu mikrofonu do gniazda 
[MIC./LINE IN] możesz śpiewać 
równolegle z odtwarzanym utworem 
(Karaoke) lub z granym przez siebie 
materiałem.

Gniazdo umożliwiające bezpośrednie 
podłączenie zewnętrznego monitora 
telewizyjnego do instrumentu i wy-
świetlanie aktualnego stanu wyświe-
tlacza lub tekstów utworów
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Naprawdę wielki

Nowy CGP1000 to naprawdę wyjątkowa akustyczno-cyfrowa hybryda, łącząca 

w sobie precyzyjnie spróbkowane brzmienie z bogactwem i harmonią szczegółów 

prawdziwego pianina. Instrument wykorzystuje naturalną fortepianową płytę rezo-

nansową wraz z kunsztowną obudową, by w pełni odtworzyć czystość i głębokość 

dźwięku oraz subtelną harmonię fortepianu koncertowego – wszystko w świetnie 

wyposażonym, wyszukanym urządzeniu cyfrowym. Perfekcyjne połączenie tradycji 

i nowoczesności, przełomowy CGP1000, to podsumowanie lat pracy nad świetny-

mi instrumentami i rozwoju technologi ich tworzenia.  

System Hybrid Active Soundboard

Jednym z sekretów niezwykle autentycznego brzmienia CGP1000 jest fortepianowa 

płyta rezonansowa wbudowana w instrument w połączeniu z technologią wibro-

akustyczną firmy Acouve Laboratory, Inc. z Japonii. W połączeniu z wyszukanym 

systemem iAFC (Instrumental Active Field Control), daje pełny, prawdziwy dźwięk 

fortepianu, bogaty w harmonię i zaskakująco realistyczny.

Ogromna różnorodność autentycznych dźwięków

CGP1000 zawiera szeroką kolekcję realistycznych brzmień instrumentów – w sumie 

590, wyłączając z tego brzmienia XG, co daje rozległą paletę dźwięków do tworzenia 

muzyki. Wszystkie rodzaje instrumentów klawiszowych, strunowych, gitar, dętych, 

perkusyjnych i  syntezatorów zostały w nim zawarte. Jakość dźwięku jest znakomita, 

między innymi dzięki kategoriom Super Articulation i MegaVoices, które zapewniają 

uwzględnienie wszelkich niuansów charakterystycznych dla każdego instrumentu, 

takich jak szmer przesuwanych palców po strunach gitary, dźwięk harmonicznych 

i tłumionych strun, czy wreszcie efekt przedęcia w saksofonie.  Ponad wszystkim, oczy-

wiście CGP1000 zapewnia bezkompromisowe brzmienie fortepianu, stworzone dzięki 

czterostopniowemu, dynamicznemu systemowi próbkowania stereo. 

Połączenie z internetem – prosto z Twojej Clavinovy!

Zaloguj się na specjalnej stronie Yamahy – bez komputera! Używając bezpośrednie-

go połączenia z internetem (Internet Direct Connection), możesz podłączyć się do 

Sieci z wyświetlacza LCD instrumentu i ściągać style lub Twoje ulubione piosenki 

z naszej strony. Raz ściągnięte, mogą zostać natychmiast zagrane na CGP1000! 

Wszystko, czego potrzebujesz, to szybkie łącze internetowe (nie modem), by mieć 

pełen dostęp do wygodnego serwisu internetowego.
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CGP-1000
Wykończenie: czarne na wysoki połysk

Nowoczesne technologie linii CVP zamknię-

te w tradycyjnej obudowie gabinetowego 

fortepianu. Instrument – marzenie, speł-

niający najbardziej wyszukane muzyczne 

fantazje. Taki jest CGP-1000.

•  Klawiatura z naturalnego drewna

•  88 klawiszy

•  1089 brzmień, a w tym: Mega! 

(18), Super Articulation! (38), Natural! 

(38), Sweet! (23), Cool! (39), Live! (56), 

Organ-Flutes (10)

•  408 stylów, każdy w 4 odmianach + 

funkcja One Touch Settings

•  polifonia 128+128 głosów

•  próbki Dynamic-/Sustain-/Key Off

•  kolorowy wyswietlacz LCD

•  funkcja Music Finder

•  system iAFC (Instrumental Active Field 

Control)

•  funkcja Lyrics + Score

•  rejestrator dźwięku audio USB

•  wejście mikrofonowe + funkcja Vocal 

Harmony

•  przeglądarka tekstów

•  wyjścia Video-Out + RGB Out

•  złącze USB to Device

•  złącze sieci LAN do bezpośredniego 

połączenia z internetem

•  prawdziwe, 149cm pudło fortepianu 

w kolorze czarnym, wykończone na 

wysoki połysk

•  prawdziwa płyta rezonansowa

•  wymiary (szer. x wys. x gł.): 146 x 100 

(170 cm przy otwartej pokrywie)  x 151 cm

•  ciężar: 187 kg
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Modus F01

Modus F11

Po prostu doskonały. Nowoczesne i eleganckie 

wzornictwo, naturalna ekspresja, wysokiej klasy 

brzmienie, stanowią dopełnienie każdego salonu.

•  klawiatura z naturalnego drewna

•  88 klawiszy z reakcję na siłę uderzenia

•  10 brzmień, każde w 2 odmianach

•  64-głosowa polifonia

•  3-poziomowy, dynamiczny sampling stereo

•  próbki Sustain- i Key Off

•  efekty Reverb/Hall

•  funkcje Dual i Split

•  wyświetlacz LED

•  MIDI In/Out

•  złącze USB to Device

•  10 demonstracji brzmień + 50 utworów 

demonstracyjnych

•  ławeczka wykończona na wysoki połysk 

w zestawie

•  wymiary (szer. x wys. x gł.): 143 x 100 x 40 cm

•  ciężar: 76 kg

Posiada wszystkie cechy F01, a oprócz tego funkcja 

Moving Keys oraz ModusRadio (obsługa interneto-

wych transmisji strumieniowych audio)

•  klawiatura z naturalnego drewna

•  88 klawiszy z reakcję na siłę uderzenia

•  funkcja Moving Keys

•  10 brzmień, każde w 2 odmianach

•  moduł zgodny z XG/GM2/GS (dla odtwarzania 

danych zewnętrznych)

•  128-głosowa polifonia

•  4-poziomowy, dynamiczny sampling stereo

•  próbki Sustain- i Key Off

•  efekty Reverb/Hall

•  funkcje Dual i Split

•  wyświetlacz LED

•  MIDI In/Out

•  bezpośredni dostęp do internetu (IDC) oraz 

do serwisu Modus Radio

•  złącze USB to Device/LAN

•  10 demonstracji brzmień + 50 utworów 

demonstracyjnych

•  ławeczka wykończona na wysoki połysk 

w zestawie

•  wymiary (szer. x wys. x gł.): 143 x 100 x 40 cm

•  ciężar: 90 kg
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Model zainspirowany przez serię F, łączy 

nowoczesne standardy wzornicze z lekką 

sylwetką i znakomitym brzmieniem akustycz-

nego fortepianu.

•  klawiatura z naturalnego drewna

•  88 klawiszy

•  10 brzmień

•  3-poziomowy, dynamiczny sampling 

stereo

•  64-głosowa polifonia

•  3 pedały

•  Reverb

•  funkcje Dual i Layer

•  złącze USB to Device

•  2 złącza słuchawkowe

•  pulpit i ławeczka w komplecie

•  wymiary (szer. x wys. x gł.): 

146 x 76 x 75 cm (zamknięta pokrywa) 

•  ciężar: 82 kg

Modus H01
Wykończenie: velvet rouge/amber glow/deep brunette

Posiada wszystkie cechy H01, a oprócz tego 

funkcja Moving Keys oraz ModusRadio 

(obsługa internetowych transmisji 

strumieniowych audio).

•  klawiatura z naturalnego drewna

•  88 klawiszy

•  funkcja Moving Keys

•  10 brzmień

•  moduł zgodny z XG/GM2/GS (dla odtwa-

rzania danych zewnętrznych)

•  4-poziomowy, dynamiczny sampling stereo

•  128-głosowa polifonia

•  3 pedały

•  Reverb

•  funkcje Dual i Layer

•  bezpośredni dostęp do internetu (IDC) 

oraz do serwisu Modus Radio

Modus H11
Wykończenie: velvet rouge/amber glow/deep brunette

•  złącze USB to Device/LAN

•  2 złącza słuchawkowe

•  pulpit i ławeczka w komplecie

•  wymiary (szer. x wys. x gł.): 

146 x 76 x 75 cm (zamknięta pokrywa) 

•  ciężar: 98 kg
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Nasze najlepsze próbki fortepianowe wspomagane przez system akustyczny pracujący 

w systemie Tri-Amp oraz system iAFC.

•  klawiatura Natural Wood (z naturalnego drewna pokrytego imitacją kości słoniowej)

•  38 brzmień (dostępne tryby Dual/Layer) + 480 brzmień XG + 12 zestawów perkusyjnych

•  5-poziomowe, stereofoniczne próbkowanie (Pure CF Sampling)

•  wyświetlacz LCD (monochromatyczny)

•  stereofoniczne próbki podtrzymania/zwolnienia klawisza/rezonansu strun

•  5 x Reverb, 3 x Chorus, 7 x Brilliance, 12 x DSP 

•  128-głosowa polifonia

•  system iAFC

• 16-ścieżkowy sekwencer

•  złącza MIDI In/Out/Thru

•  złącza 2 x USB To Device/1 x USB To Host

•  złącze LAN

•  wzmacniacz Tri-Amp: 2 x 35W, 2 x 20W, 2 x 20W, 2 x 12W

•  wymiary (szer. x wys. x gł.): 141 x 92/102 x 51 cm 

(przy opuszczonym/podniesionym pulpicie)

•  ciężar: 95 kg

CLP-380PE/380PM
Wykończenie: czarne na wysoki połysk/mahoń na wysoki połysk
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CLP-370/370PE/370M/370C
Wykończenie: palisander/czarne na wysoki połysk/mahoń/wiśnia

Zaprojektowany po to, by zmaksymalizować radość z gry na prawdziwym fortepianie.

•  klawiatura Graded Hammer 3. generacji (GH3) z klawiszami pokrytymi imitacją kości 

słoniowej

•  14 brzmień (dostępne tryby Dual/Layer)

•  4-poziomowe, stereofoniczne próbkowanie (Pure CF Sampling) z syntezą Advanced 

Wave Memory (AWM)

•  4 efekty Reverb, Chorus, Brilliance

•  128-głosowa polifonia

•  2-ścieżkowy rejestrator

•  trzy pedały

•  funkcje Split/Dual 

•  efekty cyfrowe (Reverb/Chorus/Brilliance) 

•  pamięć utworów Flash ROM 

•  USB TO HOST i USB TO DEVICE (2, wybieralne) 

•  wzmacniacz 2 x 40W

•  Internet Direct Connection 

•  MIDI IN/OUT/THRU 

•  wymiary (szer. x wys. x gł.): 141 x 92/102 x 51 cm 

(przy opuszczonym/podniesionym pulpicie) 

•  ciężar: 78 kg
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CLP-340/340PE/340M/340C
Wykończenie: palisander/czarne na wysoki połysk/mahoń/wiśnia

Profesjonalne brzmienie i znakomita interakcja połączone w instrumencie klasy średniej 

z bezpośrednim dostępem do internetu

•  Klawiatura Graded Hammer 3. generacji (GH3) z klawiszami pokrytymi imitacją kości 

słoniowej

•  14 brzmień (dostępne tryby Dual/Layer)

•  4-poziomowe, stereofoniczne próbkowanie (Pure CF Sampling) z syntezą Advanced Wave 

Memory (AWM)

•  4 efekty Reverb, Chorus, Brilliance

•  128-głosowa polifonia

•  2-ścieżkowy rejestrator

•  złącza MIDI In/Out/Thru

•  złącze LAN, bezpośrednio połączenie z internetem (IDC)

•  złącza USB To Device (2, wybieralne)/USB To Host

•  wzmacniacz 2 x 40W

•  wymiary (szer. x wys. x gł.): 141 x 92/102 x 51 cm 

(przy opuszczonym/podniesionym pulpicie) 

•  ciężar: 69 kg
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CLP-330/330PE/330M/330C
Wykończenie: palisander/czarne na wysoki połysk/mahoń/wiśnia

Cyfrowe pianino Clavinova z nowymi, dynamicznymi próbkami fortepianowymi, 

zdwojoną polifonią oraz złączem USB to Device

•  Klawiatura Graded Hammer 3. generacji (GH3)

•  14 brzmień (dostępne tryby Dual/Layer)

•  3-poziomowe, stereofoniczne próbkowanie (Pure CF Sampling) z syntezą Ad-

vanced Wave Memory (AWM)

•  4 efekty Reverb, Chorus, Brilliance

•  128-głosowa polifonia

•  2-ścieżkowy rejestrator

•  złącza MIDI In/Out/Thru

•  złącza USB To Device/USB To Host

•  Wzmacniacz 2 x 40W

•  wymiary (szer. x wys. x gł.): 141 x 92/102 x 42 cm 

(przy opuszczonym/podniesionym pulpicie) 

•  ciężar: 65,5 kg
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CLP-320/320PE/320M/320C
Wykończenie: palisander/czarne na wysoki połysk/mahoń/wiśnia

Cyfrowe pianino Clavinova z nowymi, dynamicznymi próbkami fortepianowymi 

i zdwojoną polifonią!

•  klawiatura Graded Hammer (88 klawiszy)

•  10 brzmień (dostępne tryby Dual/Layer)

•  3-poziomowe, stereofoniczne próbkowanie (Pure CF Sampling) z syntezą 

Advanced Wave Memory (AWM)

•  4 efekty Reverb

•  128-głosowa polifonia

•  1-ścieżkowy rejestrator

•  złącza MIDI In/Out

•  wzmacniacz 2 x 20W

•  wymiary (szer. x wys. x gł.): 139 x 76 x 42 cm (przy otwartym pulpicie) 

•  ciężar: 48,5 kg
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Instrumenty serii CLP-S oferują proste, eleganckie wzornictwo, ze szczególnym 

uwzględnieniem detali, mających bezpośredni wpływ na jakość dźwięku 

i satysfakcję z gry. W modelu CLP-S306PE proponujemy klawisze pokryte 

imitacją kości słoniowej, które nie odbiegają wyglądem od klawiszy dużego 

fortepianu. W modelu CLP-S308PE natomiast, klawisze wykonane są dodatkowo 

z naturalnego drewna, co w praktyce przekłada się na fakt, iż klawiatura ta jest 

nie do odróżnienia od klawiaury instrumentu akustycznego. 

Dodatkowy atut obu modeli stanowi wbudowany port sieciowy, umożliwiający 

podłączenie instrumentu bezpośrednio z internetem i korzystanie z transmisji 

strumieniowych stacji radiowych, czy wybór różnych metod ćwiczenia utworów.

•  Proste, eleganckie wzornictwo

•  3-poziomowe, stereofoniczne próbkowanie (Pure CF Sampling) z syntezą 

Advanced Wave Memory (AWM)

•  Port sieciowy LAN, umożliwiający bezpośrednie podłączenie do internetu

•  Złącza USB TO DEVICE/USB TO HOST

CLP-S308PE/S306PE
Wykończenie: czarne na wysoki połysk
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YDP-181
Wykończenie: ciemny palisander (dark rosewood)

Sprawdź doznania z cyfrowym pianinem dla początkujących, ale 

o podwyższonych wymaganiach, wyposażonym  w złącze USB-to device, dające 

możliwość rejestrowania utworów bezpośrednio na nośnikach USB stick.

•  88 klawiszy z systemem Graded Hammer (GH)

•  128-głosowa polifonia

•  3-stopniowe dynamiczne próbkowanie stereo

•  14 brzmień

•  4 typy Reverb oraz 4 typy Effect

•  Efekt Brilliance i efekt tłumienia strun

•  Funkcja Dual

•  Wyświetlacz LED

•  2-ścieżkowy rejestrator (3 utwory)

•  14 brzmień Demo oraz 50 utworów Preset

•  pokrywa klawiatury

•  USB-to device

•  złącza: MIDI IN/OUT, 2 x słuchawkowe

•  nowy system akustyczny oferujący czysty, silny dźwięk

•  wzmacniacz: 2x20 Watt
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YDP-161/161C
Wykończenie: palisander/drzewo wiśni

Pianino cyfrowe dla początkujących z klawiaturą Graded Hammer  

i efektem tłumienia strun przy użyciu pedału, które zadowoli nie tylko 

początkujących, ale nawet doświadczonych pianistów

•  88 klawiszy z systemem Graded Hammer (GH)

•  128 głosowa polifonia

•  3-stopniowe dynamiczne próbkowanie stereo

•  10 brzmień

•  4 typy Reverb 

•  Efekt tłumienia strun przy użyciu pedału

•  Funkcja Dual

•  2 – ścieżkowy rejestrator (1 utwór)

•  10 brzmień Demo oraz 50 utworów Preset

•  pokrywa klawiatury

•  złącza: MIDI IN/OUT oraz 2 x słuchawkowe

•  nowy system akustyczny oferujący czysty, silny dźwięk

•  wzmacniacz: 2x20 Watt
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YDP-141/141C
Wykończenie: palisander/drzewo wiśni

Spróbuj gry na ważonej klawiaturze Graded 

Hammer Standard przy autentycznych 

brzmieniach prawdziwego pianina.

•  88 klawiszy z systemem Graded Hammer 

Standard (GHS) i matowym wykończeniem 

czarnych klawiszy

•  64-głosowa polifonia

•  3-stopniowe dynamiczne próbkowanie stereo

•  6 brzmień

•  4 typy Reverb 

•  Funkcja Dual

•  2-ścieżkowy rejestrator (1 utwór)

•  6 brzmień Demo oraz 50 utworów Preset

•  pokrywa klawiatury

•  złącza: MIDI IN/OUT oraz 2 x słuchawkowe

•  nowy system akustyczny oferujący czysty, silny 

dźwięk

•  wzmacniacz: 2x6 Watt
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Eleganckie, konsolowe, pianino cyfrowe w kolorze ciemnej olchy z klawiaturą w standardzie 

Graded Hammer Standard (GHS) keyboard i matowym wykończeniem czarnych klawiszy. 

Autentyczne brzmienie, naturalna interakcja oraz absolutna satysfakcja z gry – zarówno w czasie 

ćwiczeń jak i występów – tak w skrócie można przedstawić ten instrument w rodzinie Arius.

•  Klawiatura Graded Hammer Standard 

(GHS) i matowym wykończeniem czar-

nych klawiszy

•  88 klawiszy

•  6 brzmień

•  AWM Stereo Sampling

•  64-głosowa polifonia

•  efekt Reverb (4 rodzaje)

•  funkcja Dual/Layer

•  1-ścieżkowy rejestrator wykonań

•  MIDI In/Out

•  3 pedały

•  2 złącza słuchawkowe

•  2 x 6W

•  wymiary (szer. x wys. x gł.):  140 x 78/138 

(pokrywa zamknięta/otwarta) x 30 cm

•  ciężar: 36 kg

YDP-S31
Wykończenie: ciemna olcha
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Ostateczny cel przyjemności posiadania fortepianu

CVP – co to jest?

Rodzina CVP, to instrumenty z linii Yamaha Clavinova, określane mianem 

Family Entertainment. Rzeczywiście są to instrumenty i rodzinne, i rozrywkowe. 

Familijny charakter podkreśla niebanalne wzornictwo i kolorystyka, które idealnie 

dopasowuje się do każdego wnętrza. Za rozrywkę zaś odpowiada funkcjonalność 

instrumentu, który oprócz tego, że jest przede wszystkim znakomitym cyfrowym 

pianinem, zawiera w sobie cały potencjał możliwości dostępny do tej pory jedynie 

w grupie elektronicznych keyboardów z ich sekcją automatycznych, wspaniale 

zaaranżowanych akompaniamentów oraz szeroką paletą brzmień do wykorzystania 

w każdym gatunku muzycznym. 

Każdym fragmentem, tak wspaniałym jak brzmienie, Clavinova promieniuje god-

nością i majestatem fortepianu ze swą solidną, wspaniale wykończoną obudową.

Wytworne hebanowe wykończenie przypomina dumny wygląd instrumentów 

koncertowych, podczas gdy mahoniowy model posiada odrobinę ciepła 

naturalnego drewna, by dopełnić i uatrakcyjnić wystrój każdego wnętrza.

Prawdziwy dźwięk, elegancka ekspresja

Każdy nowy model serii CVP-500 to idealny fortepian. To atrakcyjny, ekspresywny 

dźwięk prawdziwego akustycznego fortepianu w zasięgu twoich rąk. Niesamowicie 

autentyczne dźwięki rozbrzmiewające w samym sercu tego instrumentu były 

wzorowane na fortepianie koncertowym i idealnie współgrają z najbardziej 

naturalnymi dynamicznymi zmianami. Specjalną uwagę zwróciliśmy na precyzyjne 

odtworzenie złożonych dźwiękowych niuansów, kiedy tłumik tłumi wibrujące 

struny, gdy klawisze są zwalniane, a także na bogactwo dźwięku, kiedy pedał jest 

wciśnięty, a nawet na specjalne zjawisko uderzania młoteczka w jedną strunę, które 

powoduje drganie następnej.

Prawdziwie fortepianowe uderzenie klawisza i naturalna odpowiedź

Klawiatura CVP-509 z naturalnego drewna, dzięki białym, drewnianym klawiszom, 

pozwala na przeżycia podobne do tych, jakich doświadcza się grając na prawdziwym 

fortepianie – włączając w to autentyczny dotyk i odczucie klawiszy, balans między 

klawiszem a młoteczkiem i zróżnicowanie obciążenia klawiszy: od niskich do 

wysokich. Ten kunsztowny instrument pozwala na wykorzystanie technik dostępnych 

tylko w prawdziwym fortepianie, takich jak granie kolejnych nut współgrających ze 

sobą idealnie, nawet bez naciskania pedału tłumika, lub szybką wielokrotną repetycję 

z perfekcyjnie naturalną artykulacją.
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CVP-509/509PE/509PM
Wykończenie: ciemny palisander/czarne na wysoki połysk/mahoń na wysoki połysk

Odkryj muzyczną różnorodność nie wdając 

się w żadne kompromisy: perfekcyjne dźwięki 

cyfrowego pianina połączone z funkcjonalnością 

najlepszych na rynku keboardów!

•  Klawiatura z naturalnego drewna pokryta 

imitacją kości słoniowej

•  88 klawiszy

•  1317 brzmień instrumentalnych (w tym zestaw 

XG); brzmienia w kategorii Super Articulation 

(49), Super Articulation 2 (11), Natural! (39), 

Cool! (64), Live! (70), Mega! (23), Sweet! (27)

•  Brzmienia fortepianowe wykonane przy użyciu 

5-poziomowego, wielostrefowego samplingu

•  442 style akompaniamentu, każdy dostępny 

w czterech odmianach głównych oraz 

naturalnych aranżacjach Guitar Edition 

i pamięcią One Touch Settings (OTS)

•  256-głosowa polifonia

•  Kolorowy wyświetlacz LCD z funkcją wyświetla-

nia słów i nut

•  Wbudowany system Instrumental Active Filed 

Control (iAFC), zapewniający wrażenie istnienia 

prawdziwego płyty i pudła rezonansowego 

(takich jak w instrumencie akustycznym)

•  Gniazdo mikrofonowe i harmonizer wokalny

•  Rejestrator audio USB oraz odtwarzacz plików 

MP3

•  Przeglądarka tekstów; wyjścia RGB i Video; 

16-ścieżkowy rejestrator/sekwencer

•  Pamięć registracyjna i OTS z widocznym 

opisem; funkcja synchronizacji Multi Padów

•  Złącze LAN dla funkcji bezpośredniego dostępu 

do internetu (IDC)

•  Wzmacniacz: 2 x (35W + 20W + 20W) + 2 x 20W

•  Wymiary bez pulpitu pod nuty (szer. x wys. x gł.): 

143 x 87 x 61 cm

•  Ciężar: 82 kg

29



CVP-505/505PE/505PM
Wykończenie: ciemny palisander/czarne na wysoki połysk/mahoń na wysoki połysk

Nowa klasa średnia w rodzinie pianin cyfrowych 

CVP. Instrument w pełni żywy, dzięki doskona-

łym brzmieniom i stylom akompaniamentu oraz 

możliwości odtwarzania plików MP3!

•  88 klawiszy pokrytych syntetyczną kością słonio-

wą z mechanizmem Graded Hammer 3 (GH3)

•  1195 brzmień instrumentalnych (w tym zestaw 

XG); brzmienia w kategorii Super Articulation 

(38), Natural! (22), Cool! (46), Live! (29), 

Mega! (18), Sweet! (24)

•  Brzmienia fortepianowe wykonane przy użyciu 

4-poziomowego, wielostrefowego samplingu

•  362 style akompaniamentu, każdy dostępny 

w czterech odmianach głównych oraz natu-

ralnych aranżacjach Guitar Edition i pamięcią 

One Touch Settings (OTS)

•  128-głosowa polifonia

•  Kolorowy wyświetlacz LCD z funkcją 

wyświetlania słów i nut

•  Gniazdo mikrofonowe i harmonizer wokalny

•  Rejestrator audio USB oraz odtwarzacz plików 

MP3

•  Przeglądarka tekstów; wyjście Video; 

16-ścieżkowy rejestrator/sekwencer

•  Pamięć registracyjna i OTS z widocznym 

opisem; funkcja synchronizacji Multi Padów

•  Złącze LAN dla funkcji bezpośredniego 

dostępu do internetu (IDC)

•  Wzmacniacz: 2 x 40W

•  Wymiary bez pulpitu pod nuty (szer. x wys. x gł.): 

143 x 87 x 61 cm

•  Ciężar: 76 kg
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CVP-503/503PE
Wykończenie: ciemny palisander/czarne na wysoki połysk

Dla pianistów, którzy pragną czegoś więcej: 

odkrywać muzyczną różnorodność dzięki 

technologii MegaVoice!

•  88 klawiszy pokrytych syntetyczną kością 

słoniową z mechanizmem Graded Hammer 3 

(GH3)

•  897 brzmień instrumentalnych (w tym zestaw 

XG); brzmienia w kategorii Natural! (22), Cool! 

(33), Live! (19), Mega! (15), Sweet! (23)

•  Brzmienia fortepianowe wykonane przy użyciu 

4-poziomowego, wielostrefowego samplingu

•  272 style akompaniamentu, każdy dostępny 

w czterech odmianach głównych oraz 

naturalnych aranżacjach Guitar Edition i 

pamięcią One Touch Settings (OTS)

•  128-głosowa polifonia

•  Monochromatyczny wyświetlacz LCD z funkcją 

wyświetlania słów i nut

•  Gniazdo mikrofonowe i harmonizer wokalny

•  Rejestrator audio USB; przeglądarka tekstów

•  16-ścieżkowy rejestrator/sekwencer

•  Pamięć registracyjna i OTS z widocznym 

opisem; funkcja synchronizacji Multi Padów

•  Złącze LAN dla funkcji bezpośredniego dostępu 

do internetu (IDC)

•  Wzmacniacz: 2 x 40W

•  Wymiary bez pulpitu pod nuty (szer. x wys. x gł.): 

143 x 89 x 61 cm

•  Ciężar: 71 kg
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CVP-501/501PE
Wykończenie: ciemny palisander/czarne na wysoki połysk

Pozwól, by towarzyszył Ci profesjonalny 

akompaniament wykonywany dzięki naturalnie 

zaaranżowanym stylom Guitar Edition, 

dostępnym już w najprostszym modelu linii CVP!

•  88 klawiszy z mechanizmem Graded Hammer (GH)

•  791 brzmień instrumentalnych (w tym zestaw 

XG); brzmienia w kategorii Natural! (22), 

Cool! (16), Live! (10), Sweet! (11)

•  Brzmienia fortepianowe wykonane przy użyciu 

3-poziomowego, wielostrefowego samplingu

•  191 stylów akompaniamentu, każdy dostępny 

w czterech odmianach głównych oraz 

naturalnych aranżacjach Guitar Edition 

i pamięcią One Touch Settings (OTS)

•  128-głosowa polifonia

•  Monochromatyczny wyświetlacz LCD z funkcją 

wyświetlania słów i nut

•  Przeglądarka tekstów; 16-ścieżkowy 

rejestrator/sekwencer

•  Pamięć registracyjna i OTS z widocznym 

opisem; funkcja synchronizacji Multi Padów

•  Złącze LAN dla funkcji bezpośredniego 

dostępu do internetu (IDC)

•  Wzmacniacz: 2 x 20W

•  Wymiary bez pulpitu pod nuty (szer. x wys. x gł.): 

137 x 89 x 56 cm

•  Ciężar: 58 kg
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CVP-409GP
Wykończenie: czarne na wysoki połysk

•  88 klawiszy z naturalnego 

drewna inkrustowanych 

syntetyczną kością słoniową 

(drewna użyto tylko do białych 

klawiszy)

•  7,8” kolorowy wyświetlacz 

w rozdzielczości VGA (640 x 

480 pikseli)

•  możliwość prezentacji na wy-

świetlaczu nut i słów utworów, 

a także innych plików tekstowych

•  interfejs w 6 językach (angiel-

skim, japońskim, niemieckim, 

francuskim, hiszpańskim i wło-

skim)

•  możliwość modyfikowania 

tapety wyświetlacza

•  4-poziomowy dynamiczny 

sampling AWM ze stereofonicz-

nymi próbkami podtrzymania 

dźwięku, zwolnienia klawisza 

i rezonansu strun

•  50 banków próbek

•  256-głosowa polifonia

•  368 brzmień własnych

•  18 brzmień z kategorii Mega

•  38 brzmień z kategorii Natural!

•  38 brzmień z kategorii Super 

Articulation!

•  23 brzmienia z kategorii Sweet!

•  39 brzmień z kategorii Cool!

•  56 brzmień z kategorii Live!

•  10 brzmień organowych

•  edytor brzmień

•  zgodność ze standardami 

DOC/XG/GM2/GS (przy od-

twarzaniu)

•  efekty cyfrowe (Reverb/Chorus/

DSP 1-6)

•  Master EQ + Part EQ

•  Master Compressor

•  harmonizer wokalny

•  408 stylów akompaniamentu

•  334 style z kategorii Pro

•  38 stylów z kategorii Session

•  36 stylów z kategorii Pianist

•  edytor stylów

•  OTS (One touch Setting)

•  funkcja Music Finder (max. 

2.500 wpisów)

•  120 utworów fabrycznych 

(Song Book)

•  funkcja Guide

•  16-ścieżkowy sekwencer

•  rejestrator audio na USB

•  funkcja Performance Assistant

•  przycisk PIANO RESET 

(natychmiastowe przywołanie 

fortepianu)

•  przycisk Direct Access

•  pamięć registracyjna

•  możliwość bezpośredniego 

połączenia z internetem (Internet 

Direct Connection)

•  iAFC

•  wzmacniacz 2 x 60W + 2 x 20W

•  system głośnikowy 2 x (16 cm + 

5 cm + 3 cm (kopułkowy)) + 2 x 

10 cm

•  gniazdo USB TO HOST i USB TO 

DEVICE (x 2)

•  wyjście RGB OUT i VIDEO OUT

•  dwa gniazda słuchawkowe

•  wejście mikrofonowe

•  3 pedały

•  wieszak na słuchawki

•  wbudowany port sieci lokalnej 

(LAN)

•  wymiary (szer. x wys. x gł.): 

144 x 91 x 115 cm

•  ciężar: 108 kg
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YDP-V240
Wykończenie: ciemny palisander (dark rosewood)

•  klawiatura 88 klawiszowa Graded Hammer 

Standard z matowym wykończeniem czarnych 

klawiszy

•  64-głosowa polifonia

•  504 brzmienia, w tym: 1 Natural!, 8 Sweet!, 

3 Live! i 5 Cool!

•  3-stopniowe dynamiczne próbkowanie stereo

•  160 stylów akompaniamentu

•  35 typów Reverb, 44 typy Chorus, 26 typów 

Harmony oraz 238 typów DSP 

•  master EQ (2 typy)

•  Funkcja Dual i Split

•  Rejestrator 5 +1

•  30 utworów Preset

•  rozszerzalna pamięć Music Database

•  graficzny wyświetlacz do nut i tekstów

•  pokrywa klawiatury

•  USB-to host i USB-to device

•  2 gniazda słuchawkowe

•  nowy system akustyczny oferujący czysty, 

silny dźwięk

•  wzmacniacz: 2x20 Watt

Czy chciałbyś trochę więcej? YDP-V240 łączy klasyczne funkcje pianina cyfrowego z wszechstronno-

ścią keyboardu.
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DGX-640C/640W
Wykończenie: orzech/drzewo wiśni

•  klawiatura 88 klawiszowa Graded 

Hammer Standard z matowym 

wykończeniem czarnych klawiszy

•  64-głosowa polifonia

•  535 brzmień, w tym: 8 Sweet!, 9 Live! 

i 7 Cool!

•  165 stylów akompaniamentu

•  35 typów Reverb, 44 typy Chorus, 26 

typów Harmony oraz 237 typów DSP 

•  master EQ (5 typów)

•  Funkcja Dual i Split

•  Rejestrator 5 +1

•  30 utworów Preset

•  Music Database

•  graficzny wyświetlacz do nut i tekstów

•  USB-to host i USB-to device

•  nowy system akustyczny, oferujący  silny 

dźwięk

•  wzmacniacz 2x6 Watt

•  gniazdo słuchawkowe

•  w komplecie statyw drewnopodobny, 

zasilacz PA-150 i foot switch

•  opcjonalnie dostępny panel pedałów 

LP-7A

Doświadcz wielu wymiarów muzyki z ponad 530 brzmieniami i więcej niż 160 stylami 

akompaniamentów.
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P-155/P-155B/P-155S
Wykończenie: mahoń/ heban/drzewo wiśniowe

Niezależnie od tego czy ćwiczysz w domu, czy w drodze, występujesz solo czy z zespołem, 

cyfrowe pianino P-155 oferuje profesjonalne brzmienie oraz legendarną już, naszą 

fortepianową „duszę”.

•  klawiatura 88 klawiszy z mechanizmem Graded Hammer 

•  17 brzmień (dostępne tryby Dual/Split)

•  4-poziomowe, stereofoniczne próbkowanie (Pure CF Sampling) z syntezą Advanced Wave 

Memory (AWM)

•  próbki Key off i Damper Resonance

•  efekty Reverb (4), Brilliance (3), Effect (4)

•  128-głosowa polifonia

•  2-ścieżkowy rejestrator (max. 3 utwory)

•  złącza MIDI In/Out

•  złącze USB To Device

•  wzmacniacz 2 x 12W

•  wymiary (szer. x wys. x gł.): 133 x14 x 43 cm

•  ciężar: 18,6 kg
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P-95S/P-95
Wykończenie: srebrne/czarne

P-85S/P-85

P-85S wkracza na salony i sale ćwiczeniowe z 64-głosową polifonią syntezatora AWM 

w niezwykle przystępnej cenie. Wykorzystaj wbudowany rejestrator, aby nagrać swoje 

wykonania. Wbudowany metronom oraz podwójne gniazdo słuchawkowe sprawia, że 

P-85S to idealny partner w czasie codziennych ćwiczeń, zarówno z-, jak i bez nauczyciela.

•  88 klawiszy z mechanizmem Graded Hammer (GHS)

•  64-głosowa polifonia

•  10 brzmień

•  2 złącza słuchawkowe (6,3 mm stereo)

•  wbudowane głośniki, 2 x 6W

•  2 wersje kolorystyczne: czarna (P-85) 

i srebrna (P-85S)

•  wbudowany rejestrator i metronom

Przenośne piano domowe w smukłej obudowie – teraz z nowymi brzmieniami jazz organ 

i choir, odpowiednie do wszystkich statywów typu X. Bądź elastyczny!

•  klawiatura 88 klawiszowa Graded 

Hammer Standard z matowym 

pokryciem czarnych klawiszy

•  64 głosowa polifonia

•  10 brzmień

•  4 typy Reverb, Preset-Chorus/Effect 

•  Funkcja Dual 

•  1-ścieżkowy rejestrator 

•  10 brzmień Demo i 50 utworów Preset

•  Music Database

•  MIDI IN, OUT i 2 złącza słuchawkowe

•  wzmacniacz 2 x 6 Watt

•  gniazdo słuchawkowe

•  dostępne w kolorze srebrnym (P95S) lub 

czarnym (P95)

•  opcjonalnie dostępny panel pedałów 

LP-5A i statyw srebrny (L85S) lub czarny 

(L85B)
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Zapewniając to, co najlepsze z brzmienia i do-

tyku z akustycznych i elektronicznych pianin, 

CP1 jest „okrętem flagowym” Yamaha dla 

najbardziej wymagających profesjonalistów

•  88 ważonych naturalnych, drewnianych 

klawiszy (NW)

•  pełna, 128-głosowa polifonia

•  Spectral Component Modeling (SCM), 

oparte na 5 blokach systemowych: Piano 

(AP-EP-FM), przedwzmacniacz, efekt 

modulacji, wzmocnienie/kompresja, 

symulacja głośników

•  17 rodzajów fortepianów, unikalne 

niuanse brzmieniowe, takie jak: rezonans 

tłumika, sztywność młotków, miejsce 

uderzenia klawisza

•  przedwzmacniacz ze zoptymalizowaną 

kontrolą specyficzną dla brzmienia 

fortepianu (niskie, wysokie, barwa)

•  wszechstronna kolekcja efektów (phaser, 

flanger, pedał wah, chorus... )

•  wzmocnienie/kompresja dodające 

brzmieniu specjalnego charakteru

•  blok reverb ze znakomitymi algorytmami 

rozbudowanymi przez Yamaha

•  oryginalny syntezator FM używany do 

brzmień DX Piano

•  2 części klawiatury, 4 strefy 

masterkeyboard

•  pokrętło Pitch Bend

•  panel z 3 pedałami (z opcją half-damper)

•  5-zakresowy Master EQ

•  złącza: wyjściowe XLR i Jack, MIDI, USB, 

5 x pedał

CP1
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Rdzeń technologii Yamaha Spectral Component Modeling z szerokim zakresem brzmień 

i funkcji. Należy do czołówki linii CP.

Dostarcza wysokiej jakości brzmień, które usatysfakcjonują nawet profesjonalistów. Łatwy 

do transportu, kompaktowy i lekki model.

•  17 rodzajów fortepianów + 305 innych 

brzmień

•  przedwzmacniacz ze zoptymalizowaną 

kontrolą specyficzną dla brzmienia 

fortepianu (niskie, wysokie, barwa)

•  wszechstronna kolekcja efektów (phaser, 

flanger, pedał wah, chorus... ), 49 typów

•  wszechstronna kolekcja efektów (phaser, 

flanger, pedał wah, chorus...), 49 typów

•  blok reverb ze znakomitymi algorytmami 

rozbudowanymi przez Yamaha

•  oryginalny syntezator FM używany do 

brzmień DX Piano

•  3 części klawiatury, 4 strefy masterkeyboard

•  100 Pattern i 14 zestawów perkusyjnych

•  pokrętło Pitch Bend

•  pedał FC-3 (z opcją half-damper)

•  3 zakresowy Master EQ

•  złącza: Output Jack, MIDI, USB, 3 x pedał

•  88 ważonych naturalnych drewnianych 

klawiszy (NW)

•  pełna, 128-głosowa polifonia

•  Spectral Component Modeling (SCM), 

oparte na 5 blokach systemowych: 

Piano (AP-EP-FM), przedwzmacniacz, 

efekt modulacji, wzmocnienie/

kompresja, symulacja głośników

•  88 ważonych klawiszy Graded Hammer (GH)

•  pełna, 128-głosowa polifonia

•  Spectral Component Modeling (SCM), 

oparte na 5 blokach systemowych: Piano 

(AP-EP-FM), przedwzmacniacz, efekt 

modulacji, wzmocnienie/kompresja, 

symulacja głośników

•  12 rodzajów fortepianów + 215 innych 

brzmień

•  przedwzmacniacz ze zoptymalizowaną 

kontrolą specyficzną dla brzmienia forte-

pianu (niskie, wysokie, barwa)

CP5

CP50
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•  zaawansowane finkcje MIDI

•  pokrętła Pitch Bend i Modulation

•  wbudowany wysokiej jakości system 

akustyczny

•  tryb Performance umożliwiający 

natychmiastowe zapamiętywanie 

o przywoływanie kompletnych ustawień 

instrumentu

•  16-ścieżkowy sekwencer

•  tryb Master, umożliwiający niezależną 

kontrolę 4 zewnętrznych modułów 

brzmieniowych 

•  symetryczne wyjścia XLR

•  złącze USB, umożliwiające połączenie 

z komputerem i wszechstronną współpracę 

z oprogramowaniem muzycznym 

w zakresie nagrywania, tworzenia czy 

konwersji utworów do zapisu nutowego. 

CP-300

Korzystając z naszej bogatej tradycji 

i doświadczenia, CP300 oddaje wykonawcy 

do użytku całe brzmienie i ekspresję 

doskonale omikrofonowanego fortepianu 

akustycznego, zapewniając przy tym 

całkowitą przenośność i wszechstronność 

jaka jest możliwa tylko we współczesnych 

instrumentach cyfrowych.

•  88-klawiszy z mechanizmem Graded 

Hammer

•  najwyższej klasy system syntezy AWM 

•  128-głosowa polifonia

•  50 oryginalnych brzmień, plus 480 brzmień 

XG oraz 12 zestawów perkusyjnych 

•  5-pasmowy korektor Master EQ, 

z wyprowadzonymi na panelu suwakami 

•  efekty Reverb, Chorus i inne, włączając w to 

również Delay, Rotary Speaker i Auto Wah 
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CP-33

CP33, to idealny wybór dla tych, którzy 

poszukują rozsądnego kompromisu pomiędzy 

doskonałym brzmieniem i naturalną 

klawiaturą a zwartą i łatwą w transporcie 

formą całości. 

3-poziomowe próbki fortepianowe, łącznie 

z efektami przytrzymania i zwolnienia 

klawisza stawia CP33 dokładnie obok 

idealnych akustycznych wzorców fortepianów.

•  88 klawiszy z mechanizmem Graded 

Hammer

•  14 brzmień + odmiany

•  64-głosowa polifonia

•  3-poziomowe stereofoniczne próbki 

fortepianowe, łącznie z efektami 

przytrzymania i zwolnienia klawisza

•  Pokrętła Pitch Bend i Modulation

•  2 programowalne strefy klawiatury

•  zwarta konstrukcja w eleganckim czarnym 

kolorze
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Motif XS6/XS7/XS8/RACK XS

W rodzinie Motif XS są trzy modele, które 

różnią się tylko klawiaturami: XS6 dysponuje 

61 klawiszami, XS7 – 76, zaś XS8 – 88 

klawiszami z wyważonym mechanizmem 

młoteczkowym. 128-głosowa polifonia 

syntezy AWM2 posiłkuje się ogromną bazą 

próbek Wave-ROM, którą dodatkowo można 

rozszerzyć za pomocą 1GB pamięci RAM. 

Zintegrowany sekwencer pracuje równie 

doskonale z materiałem MIDI, jak i Audio 

(Integrated Sampling Sequencer, ISS), więc

swobodna praca z utworami, schematami 

i luźnymi frazami nie stanowi żadnego 

problemu. Bogaty wybór profesjonalnej 

jakości efektów (w tym 3-pasmowych 

korektorów na każdej ścieżce oraz 

specjalnej grupy efektów typu Vintage) oraz 

4-ścieżkowy zaawansowany arpeggiator 

nadają ostateczny kształt tej wyjątkowej 

rodzinie syntezatorów.

•  Pamięć Wave-ROM: 355MB

•  Sample-RAM: do 1 GB (DIMM)

•  Struktura brzmień: 8 elementów na 

brzmienie, tryb XA (Expanded Articulation)

•  Brzmienia: 1.536 programów, 97 zestawów 

perkusyjnych, 384 konfiguracje Performance, 

128 ustawień Master Keybord

•  Master Keyboard: do 8 programowalnych stref

•  Utwory/schematy: przechowywane 

w pamięci Flash RAM

•  Elementy sterowania: 8 pokręteł, 

8 suwaków, pokrętła Pitch Bend 

i Modulation, Ribbon Controller

•  Wyświetlacz: LCD kolorowy o rozdzielczości 

320 x 240 pikseli

•  Interfejsy cyfrowe Audio: wyjście S/P-DIF 

(koncentryczne), FireWire (wbudowane 

w XS8, opcja w XS6/7)

•  Pamięć masowa: USB TO DEVICE, Ethernet

Jeśli potrzebujesz tylko wyrafinowanego 

brzmienia syntezatorów XS wypróbuj MOTIF 

RACK XS. To bezklawiaturowa wersja naszego 

flagowego syntezatora. I chociaż jest nieco 

ubożej wyposażona niż pierwowzór, w wielu 

przypadkach będzie znakomitym partnerem 

profesjonalisty, zarówno w studio jak i na scenie.
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MO6/MO8

MM6

Syntezatory serii MO są kierowane do zaawanso-

wanych użytkowników i posiadaczy studiów na-

graniowych typu project, jak również do autorów 

piosenek i wykonawców live. Instrumenty te do-

starczają pełen zestaw wybornych brzmień oraz 

zaawansowane narzędzia twórcze, ze szczegól-

nym uwzględnieniem aktualnej trendów i mód 

w zakresie stylów i brzmienia. Wysoka mobilność 

i zwartość konstrukcji sprawiają, że syntezatory 

serii MO idealnie sprawdzają się w pracy live.

•  MO8 z 88 ważonymi klawiszami/MO6 z 61 

klawiszami

•  funkcje Master Keyboard

•  moduł syntezy AWM2 z pamięcią 175MB pró-

bek (prosto z serii MOTIF ES)

•  64-głosowa polifonia

•  możliwość prowadzenia 16 partii instrumental-

nych (Multitimbral)

•  efekty: Chorus, Reverb, 3 równoległe sekcje 

Insert, 5-pasmowy korektor Master EQ

•  3-pasmowy korektor dla każdej partii instru-

mentalnej

•  640 brzmień fabrycznych, 256 brzmień użyt-

kownika

•  128 programów Master

•  256 programów Performance

•  64 fabrycznych zestawów perkusyjnych, 32 

zestawy użytkownika

•  16-ścieżkowy sekwencer (Songs/Patterns)

•  arpeggiator z 1787 frazami fabrycznymi

•  możliwość odczytu i odtwarzania plików SMF 

oraz utworów MOTIF ES

•  możliwość podłączania zewnętrznych urządzeń 

pamięci z pośrednictwem portu USB TO DEVICE 

•  wyjście cyfrowe S/P-DIF

•  współpraca z oprogramowaniem Remote 

Control DAW/Sequencer (Cubase SX, Logic)

•  zgodność z systemem Studio Connections

Syntezator MM6 dostarcza całej muzycznej energii i 

kreatywnego sterowania całością, a oprócz tego jesz-

cze coś. Ponieważ jego dźwięk pochodzi z profesjo-

nalnej linii MOTIF, instrument ten oferuje nieograni-

czoną swobodę i łatwość wykonywania praktycznie 

każdego rodzaju muzyki.

Ten niezwykły instrument zapewniaj również pełną 

kontrolę nad brzmieniem, dzięki możliwościom stero-

wania barwą przy użyciu programowalnych pokręteł. 

Dzięki wyjątkowej mobilności MM6, to doskonały 

wybór dla muzyka będącego w ciągłym ruchu.

•  wysokiej klasy brzmienia

•  olbrzymie możliwości sterowania w czasie rzeczywistym

•  narzędzia dynamicznej kompozycji, włączając w to 

automatyczny generator schematów melorytmicz-

nych i arpeggiator

•  pamięć ustawień Performance, umożliwiająca 

natychmiastowe przywołanie pełnej konfiguracji 

instrumentu

•  wszechstronne możliwości nagrywania: z użyciem 8 

ścieżek melodycznych i jednej ścieżki ze schematami

•  wygodne i łatwe w użyciu rozwiązania zapisu danych
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S90XS

Wykonawców prosimy o uwagę. Chcielibyście mieć najlepszy instrument do gry i tworzenia? 

Specjalnie dla was połączyliśmy te dwie, sprzeczne na ogół rzeczy, w jedną całość. Wyjątkowe 

brzmienia instrumentalne. Fortepian, który zwala z nóg. Prawdziwa, naturalnie ekspresyjna 

klawiatura. Wygodna, zaawansowana i wszechstronna kontrola instrumentu oraz brzmień 

w czasie rzeczywistym. Rejestracja audio bezpośrednio do pamięci USB. Zaawansowane metody 

współpracy z oprogramowaniem muzycznym. Wszystko łatwe w użyciu, a na dodatek lekkie, 

nieduże i w pełni mobilne.

Syntezator muzyczny S90XS/S70XS zaprojektowaliśmy specjalnie z myślą o zaawansowanych 

wykonawcach, wymagających najwyższej jakości brzmień fortepianowych. Ten instrument, 

to marzenie każdego wytrawnego artysty. Ale również mniej zaawansowani odnajdą w nim 

inspirację, korzystając z wybornych brzmień, zaawansowanych możliwości, doświadczając 

niezwykłej łatwości gry w każdym muzycznym stylu.

•  88/76 klawiszy z mechnizmem Balanced Hammer Effect oraz reakcją na siłę uderzenia 

i docisku

•  pokrętła Pitch Bend i Modulation

•  4 programowalne suwaki sterowania
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S70XS

•  4 programowalne pokrętła sterowania

•  graficzny, podświetlany wyświetlacz LCD (160x64 punktów)

•  synteza AWM2 z systemem Expanded Articulation

•  16 partii instrumentalnyc + partia mikrofonowa

•  pamięć 456 MB Wave ROM (2.772 waveforms)

•  128-głosowa polifonia

•  Brzmienia Preset: 1,024 brzmienia instrumentalne + 64 zestawy perkusyjne, GM: 128 brzmień 

instrumentalnych + 1 zestaw perkusyjny, User: 128 x 4 (Bank 1-3: wybrane i skopiowane 

z banku Preset), brzemienia Normal + 32 zestawy perkusyjne 

•  efekty: Reverb (9), Chorus (22), Insertion (53) x 8 bloków, Master Effect (9), Master EQ: 

5-pasmowy, Part EQ 3-pasmowy (stereo)

•  arpeggiator (6.779 Preset, 256 User)

•  MIDI In/Out/Thru

•  Assignable Out, Line Out

•  USB to Device, USB to Host

•  wymiary (szer. x wys. x gł.): 147/132 x 17 x 39 cm

•  ciężar: 22,4/20,4 kg
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www.cfseries.com

Pianina cyfrowe zbudowane 
na ponad 100-letnim doświadczeniu 
w tworzeniu fortepianów

Yamaha Music Europe GmbH Sp. z o.o.

Oddział w Polsce, ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa

http://pl.yamaha.com/
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