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KORG i3 Music Workstation Keyboard 
 

 
 

 

Obecný popis 

 

Hudební pracovní stanice pro začátečníky. Obsahuje mnoho standardních zvuků kláves a 

syntezátorů vysoké kvality. Funkce jako Chord Mode a Styles podporují vystupování, skládání 

a hudební produkci 

 

Velmi kvalitní, snadno použitelný model pracovní stanice pro začátečníky za velmi příznivou 

cenu, který poskytuje zážitek hudební produkce pro průměrné klávesáky vstupujících poprvé 

do světa MIDI, hudební kompozice a aranžování. Kromě toho je i3 ideální pro hudebníky, 

kteří nejsou klávesoví hráči, ale chtějí mít rychlý a snadný přístup ke klávesovým zvukům 

vysoké kvality. 

 

Předpokládané využití 

 

Jako první syntezátor pro začátečníky. 

Jako druhý kláves pro pokročilé hráče hledající zvuky vysoké kvality. 

Začátečnický nástroj pro hráče, kteří nejsou klávesáci. 

Lidé, kteří by rádi zkusili kompozici a aranžování. 

 

Web stránky produktu: 

 

https://www.music-park.cz/produkty/pracovni-stanice/2046/i3-mb 

https://www.music-park.cz/produkty/pracovni-stanice/2049/i3-ms 
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Hlavní vlastnosti 

 

Workstation Korg i3 je 61-klávesový keyboard - pracovní stanice, která obsahuje celou řadu 

setů moderních zvuků a hudebních stylů. Pro skladatele a koncertních umělce nabízí vše, co 

potřebují, aby rychle a jednoduše složili a zahráli novou skladbu. Dynamická klávesnice se 61 

klávesami poskytuje příjemný pocit z hraní. Korg i3 obsahuje 790 zvuků a 59 bicích souprav 

(včetně GM-kompatibilních), které jsou organizovány v 200 továrních setech. V jednom setu 

je možné ovládat až čtyři zvuky současně. K dispozici má dva stereo efekty, které mají 173 

algoritmů. 

 

Korg i3 nabízí 270 doprovodných stylů včetně osm akordických presetů pro rychlou tvorbu 

struktury skladby. V každém stylu jsou k dispozici čtyři stylové performance nastavení zvuků, 

které můžete podle potřeby vypnout tlačítkem mute, anebo jim individuálně nastavit 

hlasitost. 

 

MIDI rekordér se 16 stopami má kapacitu až 100.000 not a maximálně 999 skladeb. Vaše 

hudební nápady jsou v něm jsou bezpečně archivované. Režim Performance Recording 

umožňuje všechny přehrávané části nahrát jako zvukové soubory a exportovat jako Wav 

Files. 

 

 

Hlavní specifikace 

 

• Hudební pracovní stanice se 61 klávesy. 

• Generování zvuku: Stereo PCM. 

• 790 zvuků, 59 bicích sad. 

• 200 zvukových setů, 270 stylů. 

• 3 x demo skladby. 

• Polyfonie 64 hlasů. 

• Podsvícená LCD obrazovka. 

• Formáty audio přehrávače: MP3 (44.1kHz, 16-bitová), WAV (44.1kHz, 16-bitová). 

• MIDI Out & USB MIDI 

• Spotřeba: 6W. 

• Dodávané: AC adaptér, softvér Ozone Elements, Skoove a Reason Lite. 

• Rozměry (Š x D x H): 1037 x 296 x 80 mm. 

• Hmotnost: 4kg. 

• Povrchová úprava: Černá (Matte Black), stříbrná (Matte Silver). 


