KORG PA1X/PRO
Veliki 240 x 320 barvni TouchView display kateri omogoca dostop k
velikemu številu parametrov na klaviaturi. Naslednje,je dodelano
alumunijasto ohišje in 76 polteških tipk ( z dolgotrajnim efektom) v oći vam
po padlo tudi 8 pomikajočih drsnikov , 4 določena stikala, dzoystik in dva
fadera z fiksnimi fukcijami, narejeni so da Prvo kaj boste opazili je da
izjemna moc Pa1x pride do izraza s pomočjo vaših prstov. Znotraj skrit,
trdi disk si lahko zapomni vse vaše songe, zvoke, sample ter ostalo za
priklic.
Pa1x je prvi Korgov izdelek narejen na osnovi nove RX tehnologije katera
omogoča proizvodnjo popolnega sofisticiranega naravnega zvoka.
Pa1x izdaja 64 notno polifonijo, 760 zvokov, in še 512 dodatnih mest v
katere lahko sami naredite dodatne zvoke. Dodajte k temu še 48 že
prisotnih (oprema) za bobne in 128 kateri se lahko programirajo. Začinite
zvok z uporabo 4 Master efektov ( kateri so sestavljeni iz 90 tipov efektov)
plus set Vokalnih efektov izposojenih od popularnega TC – Helicona.
Pa1x je obenem tudi sampler dodelan,da čita WAV,AIFF in AKAI sample in
multisample.
Sampliran zvok se da izrezati tako,da se lahko ustvarijo nove matrice in
oprema namenjena zvoku z filtriranimi, modificiranimi in procesiranimi
notranjimi efekti. Standardna memorija za sampliranje je 16 MB, možno pa
jo je razširiti na 32 MB.
Pa1x je opremljen z več kot 350 popolnoma pripravljenimi za takojšno
uporabo glasbenimi styly(ritmi) katere je ustvaril vrhunski tim priznanih
glasbenikov tako,da popolnijo vašo komponiranje in izvajanje na klaviaturi–
z še več kot sto prostimi mesti.
Vsaki styl je sestavljen iz 8 stez spremljave – z uporabo ene ali dveh,da
dodaš bobne in bas, ali uporabo vseh 8 da dobiš celoten big band.
Pa1x skenira vaše igranje in je sproti na tekočem za uporabo vašega
načrta,ter tudi ,da lahko sproti prepozna velikost akordnih variacij.
Novi styli se lahko shranijo v ram klaviature,hd-ja ali pa se lahko odigrajo
direktno prek flopi diska. Do štirje zvoki so lahko razdeljeni in naloženi na
klaviaturo in so lahko odigrani samostojno ali z Stylom. Štirje STS imajo
komando priklica apsolutno novega seta zvokov za izvajanje posameznih
delov, odgovarjajočih trenutnemu Stylu.
Z uporabljajočo ekskluzivno funkcijo Pesmaric, lahko izberete pesem iz
ogromne baze in takoj prikličete pravi zvok, styl, tempo,instrument, efekte
in vse kar je potrebno,da bi se odigrala ta pesem.Možna je nastavitev za
eno izvajanje(od 320)tako,da se shrani in znova prikliče Styl, STS
nastavitev, in tudi shranjeno transponiranje, tipskale, tempo in kontrolne
naloge z eno komando.

Sequencerii na Pa1x so boljši od tistih na drugih modelih. In res je,mislim
na število. Pa1x uporablja XDS dualni sequencer tako da smo lahko polni
kot tudi ostala mesta in DJ styl prek fadera se meša z njimi. Vi v resnici
lahko sinhronizirate vse sequencere skupaj kot da igrate,da bi lahko
dosegli 40-delni aranžman. Sequencer je napravljen tako,da lahko ulovite
vse steze spremljave v enem pasu in to je zelo hiter proces. Sequencer
odgovarja SMF in karaoke fajlom. Sequencer omogoča veliko moč izvajanja
lahko pa tudi prilagajate vse parametre za tone.
Pa1x je opremljen z dvema paroma audio autputa in dva para midi inputa
ter outputa.Našli še boste dva audio inputa eden kateri je lahko priključen
na balansiran MIC input z odvojeno napredno kontrolo. Kot centralen del
vašega boljšega digitalnega studia.Pa1x je tudi opremljen z koaksiolnim
S/P DIF outputom. Plošča ponuja tudi damper pedal input kot poseben
input za pedalo kot tudi povezovanje na optimalno EC5 pedaltablo z petimi
izbranimi stikali za pedal. Končno je vgrajen še USB kateri dovoljuje da se
lahko premika baza naprej in nazaj med kompjuterom in internim trdim
diskom Pa1x –a.
Dodatek MP3 enkoder/ player vam bo omogočil snemanje,celotno izvajanje,
vokale in vse ostalo, ter,da vse odigrate znova ali shranite za pozneje.
Lahko prikličete Mp3 fajle,da vam igrajo med pauzo ali jih igrate skupaj s
skladbo. Inštalirajte oziroma vgradite CD –rom drive v klaviaturo in lahko
boste na klaviaturi igrali audio CD ter jih izvajali v novih stylih ter
WAV/AIFF/KORG/AKAI samplih.Vklopljeni SMF stihi se pojavljajo na
TouchView displayu ali pa se lahko pošljejo na video monitor .
TC _Helicon glasovni procesor se da nadgraditi na dupliranje glasov in
štiridelne harmonije.
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