


Huurkoop Digitale Piano Korg B1 
Algemeen
De Korg B1-BK borduurt niet zomaar voort op een bestaande reeks, maar is vanaf de grond af aan 
opnieuw ontworpen. Om precies te zijn is hij ontworpen met de pianist in gedachten die 
eenvoud  wenst, maar een realistische pianoklank en overtuigend speelgevoel. Voor 
het  speelgevoel is het uitstekende Natural Weighted Hammer klavier verantwoordelijk, dat een 
vergelijkbare respons heeft als een 'akoestisch' klavier. De lagere toetsen voelen zelfs zwaarder 
aan dan de hogere. Diverse natuurgetrouwe akoestische pianoklanken zorgen er samen met een 
geavanceerd versterkingssysteem voor dat de sound opvallend natuurlijk is. Ook aanwezig zijn 
enkele andere sounds, zoals orgel en elektrische piano. De reverb- en chorus-effecten maken het 
geluid desgewenst wat ruimtelijker.

B1-BK: strakke klanken, strak design
De B1-BK, die er met zijn strakke zwarte design trouwens erg stijlvol uitziet, is uitgerust met twee 
interne luidsprekers die aangedreven worden door een 2 x 9 watt versterker en gesteund worden 
door een speciaal passief radiator-systeem, voor extra strakke basklanken. Het zogenaamde 
Motion Feedback-systeem zorgt op zijn beurt voor een zo ongekleurd mogelijk geluid. Verder hoeft 
u met een polyfonie van 120 niet bang te zijn dat noten wegvallen bij het intensievere gebruik van 
sustainpedaal. Dit zeer robuuste  pedaal wordt overigens netjes meegeleverd, evenals een 
bladmuziekhouder, wat de B1-BK tot een heel compleet pakket maakt. Een bijpassend onderstel 
en een unit met 3 pedalen kunt u nu, of later, los bestellen.

Digitale extra's
Het mooie aan een digitale piano is dat u ook op lagere volumes kunt spelen. U kunt zelfs 
helemaal in stilte oefenen door uw hoofdtelefoon aan te sluiten op de 3.5 mm stereo mini-jack-
uitgang. Die is overigens ook te gebruiken om bijvoorbeeld een eigen geluidssysteem aan te 
sluiten. Handig zijn verder de ingebouwde metronoom, de toonhoogteregelingen en natuurlijk de 
partnermodus. Deze laatste stelt u in staat om het klavier in twee gelijke delen te verdelen. Ofwel, 
beide kanten hebben dezelfde toonhoogte, zodat u samen een muziekstuk kunt oefenen met 
bijvoorbeeld uw pianoleraar. Een ander praktisch extraatje van deze scherp geprijsde piano zijn de 
speciale hoekjes van de bladmuziekhouder, voor het vastzetten van uw bladmuziek.



Productspecificaties

• digitale piano
• 88 toetsen
• kleur: zwart
• polyfonie: 120
• klavier: Natural Weighted Hammer (NH-klavier)
• klavierrespons instelbaar: licht, normaal, zwaar
• klanken (8): 3x piano, 2x elektrische piano, clavecimbel, 2x orgel
• ingebouwde versterker: 2x 9W
• Motion Feedback-technologie
• passieve radiator-speaker-systeem
• luidsprekers: (10 x 5 cm) x 2
• effecten: nagalm, chorus
• 8 demosongs
• volumeknop
• interne metronoom (tempo, maatsoort, volume)
• pitch- en transpositie-regelingen
• aan/uit-schakelaar
• uitgang voor hoofdtelefoon of line-output (3.5 mm stereo mini-jack)
• partnermodus
• stroomgebruik: 3 W
• bladmuziekhouder met 'insteekhoeken' voor vastzetten bladzijdes (tot ca. 10 mm)
• inclusief: bladmuziekhouder, sustainpedaal, stroomadapter
• los verkrijgbare accessoires: STB1-BK onderstel, PU2 pedalen-unit
• afmetingen (excl. bladmuziekhouder): 1312 x 336 x 117 mm (51.65 x 13.23 x 4.61 inch)
• gewicht: 11.8 kg (26.01 lbs)

Betaling

Je sluit een overeenkomst met Muziekwinkel Amersfoort, je betaalt de eerste termijn van drie 
maanden plus de verschuldigde borgsom in de winkel en krijgt een nieuw instrument mee.


Bij de Korg LP-380 betaal je het eerste termijn €97,- borg + 3 maanden huur (€25,-) = €172,-

Daarna betaal je 9 maanden lang €25,- per maand.



