


Huurkoop Digitale Piano Korg LP-380 

Algemeen
De Korg LP-380 digitale piano zwart is een compacte en stijlvolle digitale piano. Met een diepte die 
eigenlijk geen naam mag hebben zal het vinden van een plaatsje in uw huiskamer geen probleem 
zijn. Door de gebruikte Real Weighted Hammer Action 3-techniek voelen de pianotoetsen 
realistisch aan. De degelijke versterker van 2x 22 W geeft deze Korg, samen met 2x 10 cm 
speakers, het volume dat het verdient. De LP-380 heeft drie pedalen.

De klank
De pianoklank bevat vier velocity-lagen, dit betekent dat voor vier speelsterktes er een unieke set 
samples is. U speelt dus net zo overtuigend de subtiliteiten van pianissimo als de doordringende 
rijke klank van fortissimo. De kwaliteit van de klank wordt nog eens extra onderstreept doordat 
Korg de resonanties die het sustainpedaal oplevert overtuigend nabootst. Een drietal effecten 
maakt de klank nog mooier: brightness stelt de helderheid in, met reverb waant u zich in een 
concertzaal en met chorus wordt de klank wat warmer en zweveriger.

Leuke extra's
Naast pianoklanken biedt de LP-380 nog wat andere klanken; EPiano, harpsichord, clavi, 
vibrafoon, marimba, gitaar, orgel, kerkorgel, strijkers en koor. In totaal zitten er 30 klanken in deze 
digitale piano. Voor de fijnproever zijn er 9 soorten stemming/temperament, en wie even geen zin 
heeft in een moeilijke toonsoort kan het klavier transponeren en fine-tunen. In het algemeen is dit 
een prima alternatief voor een echte piano. De voordelen zijn legio: lichtgewicht, u hoeft 'm niet te 
stemmen, twee hoofdtelefoonaansluitingen, een mooie galm, en de prijs is ook een stuk lager.

Productspecificaties

• Korg LP-380 digitale piano
• kleur: zwart
• aantal toetsen: 88
• gewogen toetsen, aanslaggevoelig (instelbaar)
• stemming/temperament: 9 soorten
• polyfonie: 120
• aantal klanken: 30
• effecten: helderheid, galm, chorus
• aantal ingebouwde demo's: 30
• metronoom
• versterking: 2x 22 W
• speakers: 2x 10 cm
• pedalen: sustain, soft en sostenuto
• half pedal-ondersteuning
• stroomverbruik: 15 W
• afmetingen: 1355 x 351 x 772 mm
• gewicht: 37 kg, inclusief standaard
• aansluitingen: line out, MIDI in/out, hoofdtelefoon (2x)
• inclusief adapter en standaard

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 €197,- borg + 3 maanden huur (€50,-) = €347,-

Daarna betaal je 9 maanden lang €50,- per maand.



