
NP-32
DIGITAL KEYBOARDS

Eenvoudig, stijlvol en draagbaar toetsinstrument in pianostijl. 76 toetsen met Graded Soft
Touch.

Strakke en compacte draagbare toetsinstrumenten met klassieke Yamaha-pianoklank
Voortreffelijke klank in een licht, compact instrument ♥ de Piaggero NP-serie draagbare toetsinstrumenten is een
ideale combinatie van elegantie en eenvoud. De NP-serie toetsinstrumenten is ontworpen rond de essentiële
elementen waardoor u zich kunt concentreren op spelen. Hij richt zich op de inspiratie en het genieten van een
piano bespelen en beschikt over de zuivere klank van een van de beste vleugels die Yamaha ooit heeft gemaakt.

Kenmerken

Piaggero: Soms is minder echt meer
Het compacte, elegante silhouet van de Piaggero NP-serie zal zeker uw
aandacht trekken en een blijvende indruk maken. Met een eenvoudig,
praktisch ontwerp met slechts een paar knoppen en uw keuze uit 61 of
76 toetsen, kunnen deze ruimte- en tijdbesparende stijlvolle
instrumenten zo uit de doos bespeeld worden. U kunt zelfs kiezen
tussen een zwarte en witte afwerking overeenkomstig uw smaak en
speelomgeving.

Maximale kwaliteit
Vanaf de eerste noot zal de Piaggero u verbazen met zijn compacte
formaat en de kwalitatief hoogwaardige voices waarover hij beschikt.
Van de prachtige, rijke klanken die zijn gesampled van een van
Yamaha's mooiste concertvleugels tot een lieflijke elektrische piano en
andere geweldig klinkende voices die een genoegen zijn om te
spelen.De NP-32 beschikt over een 'Graded Soft Touch-klavier' met
toetsen die in de bas een zwaardere aanslag hebben en in het hoog een

lichtere. Het is verbazingwekkend natuurlijk en expressief, en u kunt hem overal mee naar toe nemen om te
spelen.

Gaat waar u gaat, speelt waar u wilt spelen
Met Piaggero kunt u meer oefenen en spelen ♥ wie weet vragen
vrienden u zelfs om op hun feestjes te spelen! Omdat hij licht genoeg is
om met één hand te dragen en op batterijen werkt, kunt u hem overal
mee naar toe nemen waar u maar wilt en opstellen is een fluitje van een
cent.
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Kenmerken

Maak verbinding met uw iOS-apparaat voor nog meer plezier
Yamaha biedt een uitgebreide reeks apps, zoals Digital Piano Controller, Metronome en
NoteStar voor gebruik met de Piaggero-serie. U kunt uw iOS-apparaat* eenvoudig aansluiten op
de USB TO HOST-aansluiting** van uw Piaggero-instrument, of draadloos met de optionele
UD-BT01***, voor gemakkelijke bediening en extra speelfuncties.*iOS-apparaat niet

bijgeleverd.**Vereist een Lightning Camera-adapter (afzonderlijk verkrijgbaar)***Alleen beschikbaar in bepaalde
regio's

Neem op en luister
De opnameknop REC zorgt dat u met één druk op de knop eenvoudig uw oefensessies,
optredens of originele composities kunt opnemen, zodat u uzelf terug kunt horen of uw spel kunt
delen met vrienden en familie.

Specificaties

Size/Weight
Dimensions Width 1,244mm (49")

Height 105mm (4-1/8")
Depth 259mm (10-3/16")

Weight Weight 5.7kg (12lbs., 9oz.)

Specificaties

Control Interface
Keyboard Number of Keys 76

Type Piano-style keyboard, Graded Soft Touch
Touch Response Yes

Panel Language English

Specificaties

Voices
Tone Generation Tone Generating Technology AWM Stereo Sampling
Polyphony Number of Polyphony (Max.) 64
Preset Number of Voices 10 (Piano1, Piano2, E.Piano1, E.Piano2, Organ1, Organ2,

Strings, Vibes, Harpsi1, Harpsi2)

2



NP-32
DIGITAL KEYBOARDS

Specificaties

Effects
Types Reverb 4 types
Functions Dual/Layers Yes

Songs
Recording Number of Songs 1

Number of Tracks 1
Data Capacity Approx. 7,000 notes

Preset Number of Preset Songs 10 Voice Demo Songs + 10 Piano Preset Songs

Functions
Overall Controls Metronome Yes

Tempo Range 32 to 280
Transpose -6 to 0, 0 to +6
Tuning 414.8Hz - 440.0Hz - 466.8Hz

Storage and Connectivity
Connectivity DC IN DC IN 12V

Headphones [PHONES/OUTPUT] x 1
USB TO HOST Yes

Connectivity Sustain Pedal Yes (Half pedal available with optional FC3A)

Amplifiers and Speakers
Amplifiers 6W + 6W
Speakers (12cm x 6cm) x 2

Power Supply
Power Supply AC Adaptor (PA-150) or 6 x "AA" size batteries (alkaline

[LR6], manganese [R6] or Ni-MH rechargeable batteries)
Power Consumption 18W
Battery Life 7 hours (with alkaline batteries)
Auto Power Off Yes

Accessories
Accessories Ⅻ Owner☂s Manual Ⅻ My Yamaha Product User Registration Ⅻ

Music Rest Ⅻ AC Adaptor: PA-150 or an equivalent * May not
be included depending on your particular area. Please check
with your Yamaha dealer.
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