
Love Piano Love Liano



Rozpocznij swoją muzyczną przygodę!

Wyobraź sobie, o ile piękniejsze jest życie z fortepianem! 

Muzyka, ekspresja, rozrywka, spełnienie – fortepian może umilić każdy dzień.

Ale fortepian zajmuje miejsce, jest ciężki, wymaga strojenia, 

w niektórych domach może być za głośny, więc jakie jest wyjście?

KORG z dumą ogłasza zupełnie nowe, 

smukłe, lekkie pianino, które rozwiązuje te problemy, 

zapewniając jednocześnie wspaniałe brzmienie fortepianu. 



PIANINO CYFROWE

Liano ma zaledwie 130 cm długości 

i zaledwie 7 cm grubości - łącznie 

z głośnikami! - jednocześnie oferując 

pełnowymiarową 88-klawiszową klawiaturę. 

Korzystasz z smukłej, lekkiej konstrukcji 

zachowując cechy pianina. 

Smukły i stylowy design - tylko 7 cm!

Dostępne też są dwa efekty: 

pogłos i chorus, które znacznie wzbogacają 

brzmienie każdej próbki. 

Do wyboru poza brzmieniem fortepianu są 

pianina elektryczne, organy, smyczki itd. 

“Gwiazdą” wśród brzmień jest próbka 

włoskiego fortepianu koncertowego. 

Szybki wybór brzmień

Obsługa Liano jest bardzo prosta 

i intuicyjna. Obróć pokrętło aby korzystać 

z wbudowanych brzmień. 

Głośniki Bass Reflex 

zapewniają bogaty dźwięk 

w dolnym zakresie

Głośniki Liano znajdują się na 

panelu przednim.

co zapewnia bardzo dobre 

odtwarzanie niskich tonów. 

Złącze słuchawkowe pomocne 

będzie podczas nocnych ćwiczeń. 

Instrument dodatkowo wyposażono 

w tunele bass reflex, 



PIANINO CYFROWE

Liano wykorzystuje specjalnie zaprojektowaną 

klawiaturę KORG light touch LS, szczególnie 

polecaną dla początkujących, a także dla 

muzyków, którzy nie lubią „ciężkich” klawiatur.

Lekka, wygodna klawiatura

Używaj Liano samodzielnie, lub podłącz do 

komputera* i używaj go jako klawiatury sterującej 

do nagrywania muzyki w oprogramowaniu DAW 

i sterowania instrumentami wirtualnymi. 

* Wymagany kabel USB (sprzedawany oddzielnie).

Port USB w zestawie

Do Liano dostępny jest opcjonalny miękki futerał 

Tylko 6 kg - zabierz Liano 

dokąd chcesz!

Nawet z 88 klawiszami i głośnikami to pianino 

waży zaledwie 6,2 kg (plus ok. 200 g, 

gdy zainstalowanych jest sześć opcjonalnych 

baterii AA), dzięki czemu Liano można łatwo 

przenosić i przechowywać w razie potrzeby. 

Możliwość pracy na bateriach zapewnia pełną 

mobilność instrumentu! Graj gdziekolwiek chcesz!

SEQUENZ S.C.-B2N.

Wraz z Liano dostarczany jest pakiet oprogra-

mowania do nauki i tworzenia muzyki. Wśród 

aplikacji znajduje się m.in.: platforma edukacyjna 

Skoove, Korg Module, Korg Gadget 2 Le, kupon 

rabatowy 50% na TuneCore - aplikację, która 

pomaga sprzedawać swoją muzykę światu.

https://www.korg-license-center.com/piano/

Bogata kolekcja oprogramowania

Oprogramowanie rejestrujesz na stronie: 
Uwaga: Żywotność baterii zależy od rodzaju używanych baterii 

i warunków użytkowania.

Nawet z wbudowanymi głośnikami Liano może 

działać do ośmiu godzin na 6 bateriach AA. 

Używaj Liano w domu, szkole lub na zewnątrz, 

na imprezach, na scenie lub podczas 

ulicznych występów.

na 6 bateriach AA!

Do ośmiu godzin pracy 



PIANINO CYFROWE

50%KORG Module

KORG Gadget 2

KOLEKCJA OPROGRAMOWANIA



PIANINO CYFROWE

Metronom: Tempo, Metrum, Głośność

USB (Typ B), Damper, DC In.

Pedał: Damper

Efekty: Reverb, Chorus

Kontrolery i przyciski: Power, Volume, Reverb, 

Metronome, Sounds

Moduł brzmieniowy: Stereo PCM

Strój instrumentu: Transpose, Master tuning

Brzmienia: 8 

Maksymalna polifonia: 120 głosów (max)

Utwory demonstracyjne: 8

Złącza: Słuchawkowe dla słuchawek i jako wyjście 

audio (np. do zewnętrznych głośników), 

Kolor: Czarny (BK)

Klawiatura: 88 klawiszy (A0-C8) LS  

Czułość klawiatury: 3 tryby

Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość):

Zużycie energii: 5W

Baterie: AA (alkaline lub  NiMH) x 6 (sprzedaż osobno)

Głośniki: 8cm x 2 

Zasilanie: Zasilacz AC (DC 12V, w komplecie)

1,282 x 290 x 73 mm / 50.47 x 11.42 x 2.87 inch

Waga: 6.0 kg

Akcesoria opcjonalne: 

Dołączone akcesoria: 

Zasilacz AC, statyw do nut, pedał PS-3

Żywotność baterii: ok. 8 godzin (baterie alkaliczne)

Wzmacniacz: 8W x 2

Damper Pedal: DS-1H, Pedal Switch: PS-1, 

Ława PC-300 (BK, WH), PC-110 (BK, WH), 

Futerał: SEQUENZ SC-B2N

SPECYFIKACJA
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