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KINGKORG
Αnalog modeling 

synthesizer, 61 πλήκτρα 
με ευαισθησία, Χtm μέθοδος 

σύνθεσης (eXpanded Modeling 
Technology), 2η οθόνη για φίλτρα και 

oscillators, 24 νότες πολυφωνία, 300 ήχοι 
(200 preset), 18 τύποι modeling φίλτρα, 3 master 

effects, 3 oscillators, 16 band vocoder, arpeggiator 8 
steps, φωτιζόμενη οθόνη, ρύθμιση ευαισθησίας σε 3 επίπεδα, 

joystick, λειτουργία οctave up-down, favorite, CV/GATE OUT για 
δυνατότητα ελέγχου monotribe και MS20.

TM-50C
Κουρδιστήρι - Μετρονόμος με 

ανεξάρτητη ή ταυτόχρονη λειτουργία. 
Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη υγρών 

κρυστάλλων με επιλογή φωτισμού. 
Εύρος κουρδίσματος C1 (32.70 Hz) 
- C8 (4186 Hz). Εύρος μετρονόμου 

30 - 252 BPM. Ενσωματωμένο ηχείο 
με ρυθμιζόμενη ένταση. Λειτουργεί 

με 2 μπαταρίες ΑΑΑ. Συνοδεύεται από 
το CM-200. Διατίθεται σε 2 χρώματα: 

μαύρο και λευκό.

SP-280
Mother keyboard & stage piano, 88 βαρυκεντρισμένα πλήκτρα τεχνολογίας 

NΗ graded real hammer, 120 νότες πολυφωνία, 9 διαφορετικές κλίμακες, 
ρύθμιση ευαισθησίας σε 3 επίπεδα, 30 ήχοι, Midi IN/OUT, μετρονόμος, 

ρυθμιζόμενα εφέ, ενισχυτής 2x 22 Watt, 2 έξοδοι ακουστικών, βάση 
αλουμινίου, βάρος: 19kg. Διατίθεται σε 2 χρώματα: μαύρο και λευκό.

CM-200-BK
Μικρόφωνο επαφής το οποίο 

συνδυάζεται με όλα τα κουρδιστήρια 
της KORG ώστε να μας παρέχει 
κούρδισμα ακριβείας. Σε 

μαύρο χρώμα.

MS-20 MINI
Μονοφωνικό true analog synthe-
sizer, 37 mini πλήκτρα με VCO 
/ 2VCA / 2VCF / 2EG / 1LFO 
structure controls, σχεδιασμένο 
από τους ίδιους τεχνικούς του 
πρώτου ΜS-20. Self-oscillating high-pass 
/ low-pass φίλτρα με distinctive distor-
tion, εξωτερικός επεξεργαστής σήματος 

(ESP), σύστημα διαχείρισης με 
patch cords, πιστή αναπαραγωγή 

ήχου και λειτουργιών όπως το 
αυθεντικό ΜS-20, σύνδεση 
        midi in και usb.

HEADTUNE HT
Κουρδιστήρι ακριβείας σε μορφή clip στο σχήμα 
του headstock με δυνατότητα ρύθμισης γωνίας 
κλίσης. Ένδειξη led και λειτουργία auto power-
off. Εύρος κουρδίσματος E2 (82.41Hz) – E7 
(2637.03Hz). G1 - για ηλεκτρική κιθάρα.
G2 - για ακουστική κιθάρα.

WAVEDRUM
Ψηφιακό drum pad 2ης γενιάς. 
DSP γεννήτρια ήχων. Επιφάνεια 
διπλής λειτουργίας που επιτρέπει 
την διαμόρφωση του ήχου σε 
πραγματικό χρόνο ανάλογα με 
τον τρόπο αφής. Διαθέτει 100 
preset και 100 user. Δυνατότητα 

ταχείας ανάκλησης έως και 12 
προεπιλεγμένων προγραμμάτων. 

100 loop phrases. Διαθέτει έξοδο 
ακουστικών και AUX input για 

συνδυασμό με εξωτερική πηγή ήχου.

KROME
Επαγγελματικό workstation-
synthesizer. Ήχοι πιάνου 
δανεισμένοι από το KRONOS. 
120 voices πολυφωνία/60 
σε dual mode. Έγχρωμη 
οθόνη αφής 7 ιντσών, 640 
programs και 288 combi, drum track 
με ξεχωριστή έξοδο για εύκολη μίξη, 

16 κανάλια Sequencer, διπλό πολυφωνικό 
arpeggiator, μονάδα εφφέ με 5 insert 2 master και 

1 total, σασί από αλουμίνιο, USB σύνδεση με υπολογιστή, 
θύρα SD για αποθήκευση δεδομένων. Περιλαμβάνεται soft-

ware editor-librarian για editing στους ήχους του Krome μέσω Pc. 
Διατίθεται με 61 δυναμικά ημιβαρυκεντρισμένα πλήκτρα (KROME-61), με 73 

ημιβαρυκεντρισμένα δυναμικά πλήκτρα (KROME-73) και με 88 βαρυκεντρισμένα 
δυναμικά πλήκτρα (KROME-88).

MICRO-KORG XL+
Eιδική έκδοση του microkorg XL. Διαθέτει: 37 πλήκτρα Natural Action 
νέας γενιάς, επιπλέον ήχους από το SGproX piano και organs από τα 
Μ1 και VOX, MMT multi modeling technology μέθοδο σύνθεσης, 
αναβαθμισμένη μηχανή εφφέ από τη σειρά KAOSS, 8 νότες 
πολυφωνίας, 16 band vocoder, display, 128 programs, arpeggia-
tor, step sequencer, USB θύρα για σύνδεση με PC. Περιλαμβάνεται 
τροφοδοτικό και XLR Goosneck MIC. Μαύρο και κόκκινο χρώμα.
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