


Huurkoop Yamaha DTX432K elektronisch drumstel 
Algemeen 

Het Yamaha DTX432K drumstel is een uitstekende keuze voor de startende drummer. Voor een 
scherpe prijs krijg je een compleet elektronisch drumstel waarmee je thuis kunt oefenen zonder 
dat de buren last van je hebben. Het enige wat je nog nodig zult hebben om te kunnen drummen 
zijn drumstokken en een drumkruk. 


Yamaha DTX432K elektronisch drumstel 

De module bevat 10 vooraf ingestelde drumkits die je zelf naar wens aan kunt passen. Daarnaast 
zijn er nog veel meer geluiden te ontdekken! Met de diverse coach-functies was oefenen nog 
nooit zo leuk! Er zijn ook apps beschikbaar voor je telefoon voor nog meer oefenfuncties. Verder 
heeft de module de mogelijkheid om een muziekspeler aan te sluiten, zodat je vanaf je laptop, 
tablet, telefoon of MP3-speler met je eigen muziek mee kunt spelen. De DTX432K onderscheid 
zich van de DTX402K door de geavanceerde hihat-controller en de bassdrumpad.    


Productspecificaties 

• elektronisch drumstel

• snaredrum: 7,5 inch pad

• hihat: 10 inch pad

• geavanceerd hihat-pedaal

• tom 1: 7,5 inch pad

• tom 2: 7,5 inch pad

• floortom: 7,5 inch pad

• crash-bekken: 10 inch

• ride-bekken: 10 inch

• bassdrumpad geschikt voor enkele drumpedalen

• apps voor iPad en iPhone los verkrijgbaar voor drumtraining

• klankkleur dynamische instrumenten verandert met kracht van aanslag

• 10 vooraf samengestelde drumkits (aanpassen mogelijk)

• metronoom (diverse maatsoorten, 30-300 BPM)

• 10 oefen-songs (te vervangen met andere songs via USB)

• 10 interactieve oefenfuncties incl. Voice Guidance

• aansluitingen pads: 3,5 mm stereo mini-jack (snare, 3 toms, ride, crash, hihat + ctrl, kick/pad)

• USB (B)-aansluiting (MIDI-aansturing en laden van songs/beats)

• AUX-in (3,5 mm stereo mini-jack)

• hoofdtelefoon-uitgang (6,3 mm stereo jack)

• afmetingen: 240 x 188 x 68 mm

• gewicht: 0,5 kg

• inclusief stroomadapter


Betaling 

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


Bij het drumstel betaal je het eerste termijn €186,- borg + 3 maanden huur (€25,-) = €261,-

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


