
Przedstawiamy nową erę
Digital Workstation.  
Genos na nowo definiuje brzmienie,

design oraz komfort obsługi stacji roboczych Workstation Keyboard.

Instrument został stworzony do pracy w różnych warunkach - w studio

nagraniowym, na scenie, a także w domu. Genos zainspiruje nowe

pokolenie muzyków, dając im jeszcze większe możliwości.

Przejmij
kontrolę nad
swoją muzyką



Opisy oraz zdjęcia zawarte w broszurze służą jedynie do celów informacyjnych. YAMAHA  zastrzega sobie prawo do zmiany produktów oraz ich
specyfikacji technicznych w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania klientów. Specyfikacje różnią się w zależności od kraju sprzedaży.
Przed zakupem skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą Yamaha, aby uzyskać dodatkowe informacje. Yamaha nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
błędy w druku. Stan na: wrzesień 2017
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Siemensstr. 22-34 • 25462 Rellingen/Germany

http://yamaha.com

■ Łatwy w obsłudze i intuicyjny panel kontrolny 
Genos został zaprojektowany z myślą o muzykach. Posiada duży, kolorowy ekran dotykowy.
Ergonomiczne rozmieszczenie przycisków daje jeszcze łatwiejszy dostęp do jego funkcji oraz
bardziej intuicyjną kontrolę. Twórz własne brzmienia, dzięki panelowi Live Control: Genos
posiada 9 tłumików, 6 pokręteł i 7 programowalnych przycisków!

■ Szybki sposób na wyzwolenie swojej kreatywności 
Genos został opracowany w taki sposób, aby wyzwolić pełnię Twojej kreatywności. Korzystaj
z brzmień i funkcji instrumentu szybko i intuicyjnie. Najważniejsze informacje są pokazane na
ekranie głównym. Natomiast drugi ekran jest dedykowany funkcjom Live Control.

■ Nieograniczona przestrzeń dla Twojej kreatywności 
Genos posiada prawie 60GB pamięci masowej. Dzięki temu jest doskonałym narzędziem do
szybkiego zapisywania nowych pomysłów. 2GB wbudowanej pamięci rozszerzeń daje
możliwość poszerzenia całego systemu o dodatkową przestrzeń. 3 gniazda USB-to-device
pozwolą zapisać Twoje pomysły na urządzeniu pamięci zewnętrznej.

■ Profesjonalne, niezwykle realistyczne brzmienie
1700 ekskluzywnych brzmień Yamaha, nowa technologia Revo! Drum oraz 550 stylów
akompaniamentów jest wspieranych przez ogromną bibliotekę arpeggio, Multi Padów oraz
zaawansowany processor DSP. Genos to gwarancja profesjonalizmu na najwyższym poziomie.

■ Zaawansowane funkcje dają jeszcze większe możliwości 
Genos oferuje wiele nowych funkcji. Panel Live Control pozwala jeszcze dokładniej sterować
brzmieniem oraz jego parametrami w czasie rzeczywistym. Nowa funkcja Playlist służy do
zarządzania plikami muzycznymi oraz ich przywoływania w sposób błyskawiczny. Jest to
szczególnie przydatne podczas wykonań na żywo. Całość uzupełnia specjalny crossfader oraz
wyświetlanie tekstów MP3. 

■ Profesjonalne złącza
Wysokiej jakości złącza wyjściowe są bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na brzmienie
instrumentu. Ulepszone przetworniki D/A są połączone z nowym cyfrowym złączem
wyjściowym do pracy w warunkach studyjnych. Dodatkowo, instrument posiada zasilanie
phantom do obsługi mikrofonów pojemnościowych.

■ Gwarancja kompatybilności i możliwości rozszerzeń 
Genos ułatwia przejście z poprzedniej generacji instrumentów Yamaha, dzięki imponującej
kompatybilności i możliwości rozszerzeń. Zintegrowana łączność WiFi oraz aplikacja Songbook+
gwarantują dwa sposoby komunikacji. Ponadto, już wkrótce zaprezentujemy nową wersję YEM,
wspierającą zaawansowane tryby edycji WAV.

Profesjonalizm stał się łatwy
Genos to profesjonalny i
jednocześnie łatwy sposób
tworzenia i produkcji muzyki.
Błyskawiczny dostęp do
szerokiej palety brzmień
pozwala wyzwalać pełnię
kreatywności i inspiruje do
realizacji własnych pomysłów
muzycznych. Genos to nie
tylko znakomity instrument.
To również zaawansowane
środowisko produkcyjne –
przeznaczone do pracy
zarówno w domu, na scenie,
jak i w studio nagraniowym.

Dodatkowe informacje na temat ewolucji cyfrowych
Workstation Keyboard znajdziesz w broszurze Genos.

Korzystaj z GENOS z nowym,
opcjonalnym systemem głośników
GNS-01 oraz statywem L7B. 

https://www.dropbox.com/s/r16a10gxn5zxet5/GENOS.zip?dl=0

