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wavestate
WAVE SEQUENZING SYNTHESIZER

Unieke, digitale synth met revolutionaire features

De evolutie van eenmoderne
klassieker -KORGSV-2enSV-2S
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Met deWAVESTATION introduceerde
KORG in het begin van de jaren
negentig een volledig nieuwe vorm van
synthese. Synthesevormenwaren nooit
eerder in staat geanimeerde
synthesizer-geluiden te produceren.
Dewavestate pakt het oorspronkelĳke idee
van wave sequencing op en combineert dit
met tal vanmoderne functies, een bĳna
onuitputtelĳke sample-selectie, talloze
modulatie-opties, programmeerbare real-

time bediening, willekeurige functies en
geavanceerde effecten in studiokwaliteit. De
geboorte vanWave Sequencing 2.0!
In een compacte behuizingmet 37 toetsen in
standaardformaat biedt de wavestate - naast
een grote grafische display - talloze
controllers, knoppen en schakelaars
waarmee eerder geprogrammeerde
golfreeksen in realtime kunnen worden
beïnvloed. Demogelĳkheid ommaximaal
vier verschillende wave sequences

tegelĳkertĳd af te spelen, die op hun beurt
allemaal hun eigen effecten enmodulaties
kunnen hebben, opent ongekende sonische
dimensies.
De wavestate is een unieke synthesizer die
zowel sounddesigners, producers, live-
toetsenisten als film- en game-componisten
zal inspireren.

■ Standaard voorzien van 240
Performances, 740 Programs en
1.000 Wave sequences
■ 37 aanslaggevoelige toetsen met
standaard afmetingen.

€ 799,00

DeKORGSV-1 Stage veroorzaakte
meer dan 10 jaar geleden een sensatie
en is sindsdien door talloze bekende
muzikanten in studio's en op podia over
de hele wereld gebruikt. De SV-2 volgt
dezelfde filosofie als zĳn legendarische
voorganger, maar breidt het bereik van
functies en geluidskwaliteit aanzienlĳk
uit.
De SV-2 heeft een enorm sample-
geheugen van meerdere gigabytes,
waarvan met name de akoestische
piano profiteert. De SV-2 biedt plaats
aan maar liefst vier concertvleugels
van topklasse en twee piano's.
Naast die klassieke sounds en vintage
klavierklanken omvat de SV-2 meer
dan honderd andere klanken,
waaronder strĳkers, blazers, synths,
bassen en andere sounds (te beheren
d.m.v. de Editor).

■ Opvolger van de legendarische SV-1
■ Luidsprekersysteem van 2x 15 watt
(SV-2S)
■ Grote selectie van authentieke e-
piano-, clav- en orgelgeluiden,
Vintage effecten en stompbox-
simulaties
■ 4 concertvleugels (Duits,
Oostenrĳks, Italiaans en Japans)
■ 2 uprights
■ Enorme keuze aan andere sounds
d.m.v. de gratis Editor
■ 128-stemmig polyfoon
■ 64 Favorite-sounds kunnen worden
opgeslagen
■ Layer- en split-functies met
maximaal 3 timbres
■ Kleuren: zwart (SV-2), metallic wit
(SV-2S)
■ Hoogwaardig RH3-toetsenbord met
73 of 88 toetsen

SV-2 73 toetsen € 1.899,00
SV-2 88 toetsen € 2.049,00
SV-2S 73 toetsen € 2.049,00
SV-2S 88 toetsen € 2.199,00



De combinatie van een volledig 88-toetsen graded
hammer action-klavier en geïntegreerde automatische
begeleidingsfunctiemaakt van de KORGXE20 een
unieke digitale piano op instapniveau. De XE20(SP)
biedt naast een handige en simpele
begeleidingsautomaat twee hoogwaardige
concertvleugelklanken en een omvangrĳke collectie
Styles en Sounds, waarmee je binnen een breed scala
aan genres aan de gang kunt.
■ Digitale piano met automatische begeleiding voor
beginners en gevorderden
■ Hammer action-klavier met 88 toetsen
■ Twee hoogwaardige vleugelgeluiden (Duits en
Italiaans)
■ Krachtig luidsprekersysteem (2x 18 watt)
■Meer dan 700 geluiden/280 Styles
■ USB-aansluiting met mp3- / WAV-player
■ Song recorder & MIDI-file-player
■ Pedaal-aansluitingen
■ Afzonderlĳke audio-uitgang

Afbeelding toont het
optionele onderstel
KRB1STBK

Grandioze concertbeleving

Leveren v.a.

i3 Music Workstation van KORG – demobiele
ideeënsmederij voormuziekproductie

MUSIC WORKSTATION

XE-20
DIGITALENSEMBLE PIANO

EK-50L
ENTERTAINER KEYBOARD

Herdefinëren van
grenzen
Het achtervoegsel ‘limitless’ is terecht toegevoegd aan het
speciale KORG-keyboard EK-50 L. Het staat voor het enorme
geluidspalet van het instapmodel EK-50 en vult dit aanmet
extra Sounds en Styles.

Het nieuw ontworpen luidsprekersysteem is zo krachtig dat je zelfs
op kleinere locaties kunt spelen zonder een extra PA-systeem. Het
geavanceerde tweekleurige bedieningspaneel in rood en wit zorgt
ook voor een beter overzicht.

■ Hoogwaardig klavier met 61 toetsen
■ Duurzaam, rubber behuizingsoppervlak
■ Nieuw ontwikkeld luidsprekersysteem (2x 10 watt,
tweemaal het volume van de EK-50)
■ Dancemuziekstĳlen en -sounds
■ 790 sounds / 290 stĳlen
■ USB-aansluiting met mp3- en WAV-speler
■Werkt op batterĳen
■ Songrecorder
■Midi File-player
■ Pedaalaansluitingen
■ Afzonderlĳke audio-uitgangen

€ 549,00
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Inclusief gratis
softwarepakket

Pitchblack Advance
PEDAL TUNER

Pitchblack mini
PEDAL TUNER

VPT-1
VOCAL PITCH TRAINER

61

Stem je stem

Met de Vocal Pitch
Trainer biedt KORG
een exclusieve
zangleraar voor
thuis. Het is een
perfecte
ondersteuning voor optredensmet
koor of met een band.

■ Handheld tuner voor vocalisten
■ Display met notenbalkweergave (G-
en F-sleutels)
■ Drie moeilĳkheidsgraden
■ Sound Out- en Soundback-functie
■ Interne microfoon en
hoofdtelefoonaansluiting

Kleursensatie

Met de nieuwe kleuren van de
compacte KORGPitchblackmini waait
er een frisse wind over de pedalboards
van uw klanten. En dankzĳ de
beperkte afmetingen passen deze
'mini's' overal tussen.

■ Editie in beperkte oplage in groen,
oranje en violet
■ Ingebouwde stabilisator
■ Drie weergavemodi
■ Calibratie

Galactische reis
Drie nieuwe,metalic kleuren (blauw,
rood enwit) waarmee de
toonaangevende Pitchblack
Advance nog geavanceerder werkt.
De clou? Ook de kleur van de led-
indicatie (vier modi) past bĳ het
extreem robuuste, poeder-gecoate
oppervlak.

Heb je een idee voor een song in je hoofd, danmoet je dat
onmiddellĳk vastleggen. Hier biedt het nieuwe KORG i3
MusicWorkstation welkome functies voor.
Componisten, bühne-artiesten en aanstormende producers
kunnenmet de circa 800 sounds en 300 begeleidings-Styles
inclusief 8 akkoordenpresets in een handomdraai een
songstructuur opzetten en die als mp3-data of zestiensporen-
sequence opslaan. Voor het vastleggen van eigen
voorinstellingen staan je 50 vrĳe Setlist-geheugenplaatsen ter
beschikking. Een gratis softwarepakket (Ozone Elements,
Skoove, Reason lite) rondt het geheel af.

■Muziek workstation voor compositie en productie
■ 790 Sounds en 290 Styles
■ Hedendaagse Styles voor EDM
■ 8 akkoordenpresets
■ 4 Style Performance-sets per Style
■ 200 vooringestelde Sound-sets
■ 16-sporen sequencer
■ Songplayer en -recorder

€ 39,00

€ 79,00

€ 89,00

i3 zwart € 569,00
i3 zilver € 569,00

XE20 € 899,00
XE20SP (incl. onderstel + 3x pedaal) € 999,00
Onderstel € 99,00



■

€ 115,00

€ 259,00

Activenoisecancelling-hoofdtelefoonvanKORG
NC-Q1
HEADPHONE

Bouwpakketten voor
high-end liefhebbers.
De twee nieuweHA-S undOD-S kits zĳn
toevoegingen op de doe-het-zelfserie
Nu:Tekt. Het eerste model was deNTS-1.
Alle kits kunnen zelf worden aangepast en
ze kunnen zonder solderen worden
gemonteerd.

DeHA-S is een Nutube-
hoofdtelefoonversterker met uitmuntende
geluidskwaliteit. De versterker kan nog
verder worden aangepast: naast de keuze
uit twee verschillende opamps van JRC
(MUSES01 en NJM4580), zĳn de
schema's gratis te downloaden. Dit
creëert talloze mogelĳkheden voor het zelf
elektronisch finetunen van het geluid!

Met deOD-S kun je een hoogwaardig
overdrivepedaal bouwen. Verschillende
schakelschema's zĳn als download
beschikbaar om het geluid zelf verder aan
te passen. De kit bevat een analoge
Nutube-buis voor een warm geluid dat rĳk
is aan boventonen. GAIN, een TUBE-
GAIN-controller, twee override-types en
een true bypass-circuit maken deOD-S
compleet.

De NTS-1 is een unieke doe-het-
zelfsynthesizer die wordt geleverdmet
een krachtige synth- enmulti-fx-engine.
Hĳ is compatibel met de logue SDK, wat
betekent dat alle zelfgemaakte oscillators
en effecten die beschikbaar zĳn voor
minilogue xd en proloog, ook kunnen
worden gebruikt met de NTS-1.
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RK-100S2
KEYTAR

Beter dan vroeger

MS-20 FS
MONOPHONIC SYNTHESIZER

De analoge oerkracht is
terug

LTD

NOISE
CANCELLING Accuduur

h
36

NTS-1 digital kit
PROGRAMMABLE SYNTHESIZER KIT

OD-KIT
NUTUBE OVERDRIVE KIT

HA-KIT
NUTUBE HEADPHONE AMPLIFIER KIT

De langverwachte heruitgave van de KORGKeytar RK-100S
biedt naast talrĳke nieuwe sounds twee versiesmet
hoogwaardige lak die de vorm van de houten body prachtig
accentueert.

De RK100S2 heeft talloze nieuwe geluiden gekregen, vooral voor
markante solo's. De combinatie van een slankmini-toetsenbordmet
37 toetsen, twee ribbon controllers, een geïntegreerde arpeggiator en
een vocoder maken de RK100S2 de ideale metgezel voor energieke
performances op het podium.

■ Compacte Keytar met slimme performancefuncties

■ Eigen synthesizer-klankbron

■ 2 ribbon controllers

■ 200 vooraf ingestelde geluiden

■ Hoogwaardige, houten body

■ Inclusief schouderriem en softcase

■ Kleur: transparant zwart, transparant rood.

Voormuzikanten, DJ's en alle anderemuziekliefhebbers
introduceert KORG een bluetooth-koptelefoonmet noise
cancelling, die dankzĳ de nieuwste technologie omgevingsgeluid
kan filteren en deze onafhankelĳkmet hetmuzieksignaal kan
mengen.

De NC-Q1 kan worden gebruikt als gehoorbescherming en high-end
hoofdtelefoon. Met de verbinding via bluetooth of kabel kan de
hoofdtelefoon op batterĳen tot 36 uur worden gebruikt zonder op te
laden. Stemassistenten zoals Siri of Google Assistent kunnen worden
bediend via de hoofdtelefoon.

■ Actieve hoofdtelefoon met noise cancelling voor muzikanten
en dj’s
■ Kristalhelder geluid en elegant, tĳdloos ontwerp
■ Effectieve noise cancelling, zelfs in lawaaierige omgevingen
■ Slimme speciale functies voor dj’s en muzikanten: geluiden
van buitenaf kunnen indien gewenst met slechts één oor
worden bĳgemengd (bĳv.voor het afluisteren van tracks)
■ Gebruik via bluetooth of bĳgeleverde audiokabel
■ Tot 36 bedrĳfsuren
■ Inclusief draagtas, USB-kabel en jack / mini-jack-adapter
(stereo)

De vraag naar de legendarische KORGMS-20 is tot op de dag
van vandaag groot. KORG komt hieraan tegemoetmet deMS-
20 FS opware grootte in een beperkte oplage. Deze doet op
geen enkelemanier onder voor de cultsynth uit de jaren '70.

Geluiden, feel en analoge circuits van het origineel zĳn zorgvuldig
gereproduceerd. Nieuw zĳn de twee selecteerbare filtertypen. De
MS-20 FS heeft ookMIDI en USB om te voldoen aan de eisen van
hedendaagsemuzikanten. De limited edition is verkrĳgbaar in vier
kleuren afgewerkt met poedercoating.

■ Semi-modulaire analoge synthesizer MS-20 in originele
grootte
■ Beperkte oplage
■ Twee verschillende filtertypen (vroege en latere modellen)
■ Vier verschillende kleurvarianten met poedercoating
(klassiek zwart. blauw-metallic, groen en wit)

€ 349,00

€ 899,00

€ 1.299,00

€ 319,00



MW-1608

ARP 2600 FS
SEMI-MODULAR SYNTHESIZER

SoundLink hybride mixer– het beste
uit de digitale en de analoge wereld

Terugkeer van een legende
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Peter Watts en GregMackie staan
bekend als iconen van het mixerdesign.

LTD

MW-1608 / MW-2408
HYBRID ANALOG/DIGITAL MIXER

SoundLink Digital MW-2408

Niet alleen het geluid, maar ook de
gebruiksvriendelĳkheid van eenmixer is
belangrĳk, vooral als je snel het podium
opmoet. Korg heeft voor de
ontwikkeling van hybride analoge /
digitale consolesmet twee coryfeeën
binnen het design vanmixers
samengewerkt: GregMackie en Peter
Watts.

Het resultaat van deze samenwerking, die
een jaar geleden werd aangekondigd, zĳn
draagbare mixers met geweldige functies
die je normaal alleen tegenkomt bĳ grote
mengpanelen. Hoogstaand geluid
gecombineerdmet high-end technologie.
Zowel de 24- als de 16-kanaals versie
bieden rechtdoorzee, analoog
gebruiksgemak en extra functies die
volledig zĳn afgestemd opmuzikanten.

De HiVolt-microfoonvoorversterkers die
in de mengtafels zĳn geïnstalleerd, laten
zien dat een laag ruissniveau hand in
hand kan gaan met een hoge
headroom. Dit is te danken aan de

interne 16.5V-spanning (zelfs bĳ
stereokanalen). Bovendien kan met de
speciale en unieke "Musician's
Phone"-functie het stereo-sum-signaal
worden gemengd in het monitorsignaal
om zo de hele muzikale voortgang in
de gaten te houden. Naast een limiter,
een éénknops-compressor voor alle
microfoonkanalen en een noise gate-
functie, hebben de twee mixermodelen
24 digitale effecten in eredivisie-
kwaliteit. Deze kunnen comfortabel en
gemakkelĳk naar eigen wens worden
gewĳzigd en opgeslagen.

Een 24-bands spectrumanalyzer en
geïntegreerde ruisgeneratoren, multi-
bands sum-EQ's en vrĳ programmeerbare
mute-groepen completeren het pakket
met daarnaast ook nog gratis
masteringsoftware van iZotope.

■ Hybride mixer (analoog/digitaal), het beste van twee
werelden
■ 24- en 16-kanaals versies beschikbaar
■ 8 subgroepen (4 stereogroepen)
■ HiVolt-microfoonvoorversterker met hogere headroom
■ Exclusieve "Musician's Phones"-functie voor ideale
monitoring
■ Vrĳ programmeerbare mute-groepen
■ Compressor met één-knopsbediening op alle
microfoonkanalen
■ Feedback cancellation
■ 31-bands spectrumanalyzer en geoptimaliseerd
"break"systeem
■ 24 digitale effecten in 32-bits kwaliteit
■ A/D- en D/A-converters van Velvet Sound, ALPS®-
draaiknoppen
■ Gratis iZotope masteringsoftware

Hĳ vormde demuziekgeschiedenis als
geen ander. Grootheden binnen de
elektronischemuziek zĳn razend
enthousiast. Geluidsontwerper Ben
Burtt gebruikte hem omde
onmiskenbare stem van R2-D2 te
creëren.We hebben het over de
legendarische ARP 2600, waar nog altĳd
veel vraag naar is.
In een beperkte oplage beleeft deze
legende een spectaculaire revival met de
ARP 2600 FS. De unieke, nieuwe editie van
de semi-modulaire, analoge synthesizer
doet op geen enkele wĳze onder voor het
origineel uit de jaren 70, zowel visueel als
technisch.
Daarnaast zĳn er verbeteringen
voortvloeiende uit de vooruitgang
toegevoegd, zoals hedendaagse functies
zoals USB-poort, MIDI-in, -out, -thru, XLR-
audio-uitgangen en een uitgebreide versie
van het tweestemmige ARP 3620-
toetsenbordmet geïntegreerde
arpreggiator / sequencer. Bovendien is de
synthesizer, die je kunt zien als een

complete sounddesign-studio met zĳn
krachtige stereoluidsprekers en echte
verengalm, uitgerust met vette
oscillatoren, envelops, filters en
versterkers in de beste analoge traditie.
Daarnaast is hĳ natuurlĳk voorzien alles
wat een echt modulair systeem te bieden
kan hebben: onder andere ringmodulatie,
lag- en voltageprocessors, envelop
followers en audio-voorversterkers.
■ Heruitgave in beperkte oplage van
de legendarische analoge synt met
oorspronkelĳke afmetingen
■ Incl. duophonic ARP 3260-klavier
met 49 toetsen en aftertouch
■ Keuze uit beide filtertypen van de
verschillende revisies (lowpass, zelf-
oscillerend)
■ 3 spanningsgestuurde oscillatoren
■ Geïntegreerde stereo luidsprekers
en verengalm
■MIDI IN / OUT / THRU en USB-MIDI
■ Arpeggiator / sequencer
■ Incl. professionele flightcase met
wielen.

€ 3.999,00

MW-2408 € 1.449,00
MW-1608 € 1.249,00
Rackmount € 49,00


