


Huurkoop Keyboard Medelli A100 
Algemeen 

Het Medeli A100 keyboard is uitgerust met uitgebreide mogelijkheden om het spelen zo leuk 
mogelijk te maken. Zo heb je de beschikking over 508 verschillende klanken, 120 songs en 5 
demotracks. Ook kun je gebruikmaken van de 180 begeleidingsritmes waaronder, beat, pop, 
wals, rock en latin, maar ook de iets minder standaard 'wereldritmes'. Je kunt het keyboard 
bespelen met 61 aanslaggevoelige toetsen. De A100 is ook aan te sluiten op een pc, Mac of 
laptop via de USB MIDI-aansluiting op de achterkant. Daar vind je ook de aansluiting voor een los 
verkrijgbaar sustainpedaal. Dit keyboard is uitgevoerd in het grijs.


Uitgebreide functies 

De verschillende klanken zijn te combineren met de Dual-modus, waarbij je meerdere 
instrumenten tegelijk kunt laten horen. Je kunt het klavier ook in tweeën splitsen en dan twee 
verschillende instrumenten met links en rechts spelen. Verder heb je de beschikking over 
Transponeer-, Octaveer- en Harmoniseer-functies. Ook is er een modulatieknop en een 
pitchbendwiel voor het spelen van effecten, zoals het vibrato van strijkers of de 
toonhoogtebuiging van gitaren of saxofoons. Je eigen nummers kun je compleet maken met de 
voorgeprogrammeerde drumfills en gitaarriffs. Om je spel bij te spijkeren is er ook een lesmodus 
en akkoordenhulp voorzien.


Geluid 

Het A100 keyboard is voorzien van twee 5 Watt luidsprekers, waarmee je het spel direct direct 
terug kunt horen. Voor oefenen in stilte kun je ook een los verkrijgbare hoofdtelefoon aansluiten. 
Je kunt je spel ook opnemen, er is geheugen aan boord om 5 tracks op te nemen. De 
verhoudingen tussen begeleiding en spel zijn nauwkeurig af te stellen en ook de hoeveelheid 
nagalm. Zo kun je het laten klinken alsof je in een concertzaal speelt. Dankzij het heldere LCD-
scherm en de overzichtelijke knoppen is dit keyboard eenvoudig te bedienen. De uitgebreide 
mogelijkheden maken dit keyboard aantrekkelijk voor beginners maar ook gevorderden.


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 de A100 medelli betaal je het eerste termijn €79,- borg + 3 maanden huur (€10,-) = €109,-

Daarna betaal je 9 maanden lang €10,- per maand.




Productspecificaties 

• Medeli keyboard

• 61 fullsize, aanslaggevoelige toetsen

• kleur: grijs

• klanken: 508

• polyfonie: 128-stemmig

• 180 begeleidingsritmes

• rtimebediening: start/stop, sync, intro/ending, fill

• metronoom

• begeleidingstracks: 120 songs, 5 demo's

• sequencer: opnemen en afspelen, begeleiding + melodie

• geheugen voor 5 opnames

• 8 geheugenbanken met elk 4 geheugenplaatsen

• luidsprekers: 2x 5W

• modulatiewiel + pitchbender

• LCD scherm

• DSP-functie

• aansluitingen: 

• adapteringang

• 6.3 mm stereo jack hoofdtelefoonuitgang

• USB MIDI in/out

• 6.3 mm jack sustainpedaal ingang


• afmetingen: 970 x 370 x 142 mm

• gewicht: 6 kg

• voeding: 12V adapter (meegeleverd) of 6 AA-formaat batterijen (niet meegeleverd)

• inclusief: adapter, lessenaar en handleiding


