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Cechy Pa600:    

?Silniki syntezy Enhanced RX (Real eXperience) i DNC (Defined Nuance Control) dostarczaj¹ce realistyczne 

i szczegó³owe brzmienia. 

?Du¿a biblioteka fabrycznych próbek PCM plust dodatkowo do 96 MB na dane u¿ytkownika.

?Dwa dowolnie konfigurowalne klawisze i joystick dzia³aj¹cy w czterech kierunkach zapewniaj¹ pe³n¹ 

kontrolê nad artykulacj¹ (DNC).

?Du¿y, kolorowy, dotykowy wyœwietlacz TouchView™ color TFT display (800x480).

?£atwy w obs³udze i czytelny interfejs graficzny z now¹ funkcj¹ wyszukiwania zasobów. Nowe funkcje: 

kopiowanie/wklejanie, zmiena nazwy, kasowanie.

?Ponad 360 fabrycznych styli, ka¿dy zawieraj¹cy trzy wstêpy, trzy zakoñczenia, cztery odmiany stylu 

g³ównego, a tak¿e cztery przejœcia + takt pauzy. 10 banków Favorite i trzy banki u¿ytkownika, do 

gromadzenia w³asnych styli. Ulepszony tryb Guitar Mode 2 czyni partie gitarowe jeszcze bardziej 

realnymi.

PA600 to najnowszy instrument serii PA, uznanej na œwiecie i najlepiej sprzedaj¹cej siê 

serii aran¿erów. PA600 to nowa jakoœæ na rynku. Kompaktowy, wyposa¿ony w najnowsze 

technologie, aktualne brzmienia i style PA600 oferowany jest w bardzo przystêpnej cenie! 

Opcjonalnie istnieje mo¿liwoœæ rozszerzania instrumentu o nowe brzmienia i style (rozszerzenia 

sprzedawane osobno). 
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?Funkcja Chord Sequencer umo¿liwia nagrywanie dowolnych progresji akordów w czasie rzeczywistym.

?Ulepszony zestaw brzmieñ General MIDI dla odtwarzania plików Standard Midi Files (SMF).

?Odtwarzanie plików MP3 z funkcj¹ transpozycji i zmian¹ tempa, kompatybilne z popularnymi formatami 

teksowymi (+G), Text Viewer. Funkcje Marker i Score.

? 4 stereofoniczne efekty Master (125 algorytmów efektowych).

?W pe³ni programowalna baza danych SongBook (zawieraj¹ca style, pliki MIDI, MP3) pozwalaj¹ca na 

natychmiastowe przywo³anie wszelkich ustawieñ.
 

  Sp. z o.o.  81-876 Sopot  ul. Leœna 15  tel. 801 011 088  tel. 585 511 882  www.korg.megamusic.pll l l l l



  Sp. z o.o.  81-876 Sopot  ul. Leœna 15  tel. 801 011 088  tel. 585 511 882  www.korg.megamusic.pll l l l l

PA600 to profesionalny arran¿er który w kompaktowej obudowie ³¹czy w sobie najlepsze cechy i funk-

cjonalnoœæ serii PA. Podobnie, jak jego wiêksi bracia PA800 I PA3X – PA600 wykorzystuje silniki syntezy 

RX (Real eXperience) I DNC (Defined Nuance Control), które dostarczaj¹ niespotykanej w tej klasie 

cenowej jakoœci brzmienia! 

Z now¹ obudow¹, wielkim kolorowym, dotykowym wyœwietlaczem TouchView, przestronn¹ bibliotek¹ 

brzmieñ I stylów PCM, a tak¿e œwietnym nag³oœnieniem, PA600 wyznacza nowy standard instrumentów 

w tak przystêpnej klasie cenowej. 

Wszystko zaczyna siê od dŸwiêku. Wysoka jakoœæ dŸwiêku KORG-a, jest powszechnie ceniona przez 

muzyków na ca³ym œwiecie. PA600 dostarcza bardzo szczegó³owych, bogatych brzmieñ odopwiednich dla 

wiêkszoœci styli muzycznych.  System DNC (Defined Nuance Control) pozwala na u¿ycie ró¿nych rodzajów 

artykulacji i pe³n¹ kontrolê nad brzmieniem. 

Aby PA600 móg³ wyznaczyæ nowy standard w tej klasie instrumentów, niektóre z brzmieñ zaczerpniêto 

wprost z jednego z najmocniejszych syntezatorów w historii – KORG-a OASYS. Instrument posiada ponad 

950 fabrycznych brzmieñ, w tym odœwie¿ony zestaw brzmieñ GM, oraz 64 zestawy perkusyjne. U¿ytkownik 

do dyspozycji ma tak¿e wieowarstwow¹, stereofoniczn¹ próbkê fortepianu, zawieraj¹c¹ wszelkie szczegó³y 

brzmienia, w³¹czaj¹c odg³osy strun i peda³u damper. Wszystkie brzmienia s¹ w pe³ni edytowalne i mog¹ byæ 

zapisywane w bankach u¿ytkownika. 

Dobre brzmienie nie polega tylko na wysokiej jakoœci próbek PCM. Przez wiele lat KORG stworzy³ wiele 

wysokiej jakoœci efektów cyfrowych, które znacznie wzbogacaj¹ brzmienia ka¿dej próbki. PA600 posiada 

cztery stereofoniczne procesory efekty Master (125 efektów, m.in. reverb, delay, chorus, oraz efekty gitarowe 

i basowe, stworzone w uznanej technologi modelowania brzmienia REMS). 

Osza³amiaj¹cy dŸwiêk

Efekty
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Ka¿da œcie¿ka zawiera equalizer z regulacj¹ niskich, œrednich i wysokich tonów. W³asne ustawienia 

equalizerów mog¹ byæ zapisywane w preferencjach trybu Song Play i dowolnie przywo³ywane, gdy zachodzi 

taka potrzeba (np. any wzmocniæ, lub os³abiæ brzmienie basu). Na wyjœciu audio instrument znajduje siê 

limiter I czteropasmowy korektor parametryczny. 
 

PA600 wyposa¿ony jest w setki styli przygotowanych przez czo³owych œwiatowych aran¿erów. Wszystkie 

style charakteryzuje du¿y realizm brzmienia oraz dba³oœæ o najmniejszy szczegó³. Style PA600 pokrywaj¹ 

wszystkie popularne gatunki muzyki, a w razie koniecznoœci u¿ytkownik ma mo¿liwoœæ dowolnej edycji 

i zapisu swoich w³asnych styli. 

Aby osi¹gn¹æ wiêkszy realizm, ka¿dy styl posiada cztery przejœcia, trzy pocz¹tki i trzy zakoñczenia. Tryb 

gitarowy Guitar Mode 2, zadba aby partie gitarowe brzmia³y tak realistycznie, jak nigdy dot¹d i co 

najwa¿niejsze, zrobi to sam za Ciebie!

PA600 dziêki swojej kompaktowej obudowie, jest instrumentem bardzo wygodnym w transporcie. 

W niewielkiej obudowie znalaz³ siê wysokiej klasy system nag³oœnieniowy o mocy 2 x 15W wyposa¿ony 

w system bass-reflex.
 

Pomimo wype³nienia PA600 najnowszymi technologiami, instrument jest bardzo ³atwy w u¿yciu, a dziêki 

du¿emu, dotykowemu wyœwietlaczowi obs³uga intuicyjna. U¿ytkownik ma do wyboru dwa tryby pracy 

interfejsu: Easy (³atwa) i Expert (dla zaawansowanych). 

W trybie Easy, przeznaczonym dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytowników na wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê tylko 

najwa¿niejsze informacje, czyni¹c obs³ugê bardzo prost¹. 

W trybie Expert przeznaczonym dla u¿ytkowników zaawansowanych na ekranie pojawiaj¹ siê wszystkie 

edytowalne parametry. 

Do prze³¹czników u¿ytkownik dowolnie mo¿e przypisaæ po¿¹dane funkcje co znacznie u³atwia dostêp do nich 

podczas gry. W odnalezieniu pliku, utworu, czy stylu pomaga nowa funkcja wyszukiwarki!
 

Style

Kompaktowy i mocny!

£atwy w u¿yciu
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Nuty

SongBook

Odtwarzacz PA600 czyta pliki MIDI, KAR i mp3. Potrafi tak¿e wyœwietlaæ teksty i akordy z wiêkszoœci tych 

plików, a tak¿e “w locie” dodawaæ makrery do plików MIDI. Dla tych co preferuj¹ granie z nut dostêpny jest 

wyœwietlany na ekranie tradycyjny zapis nutowy (mo¿na wybraæ dowoln¹ œcie¿kê MIDI). 

Na wyœwietlaczu mo¿na ogl¹daæ tradycyjny zapis nutowy, lub akordy z tekstem. Nazwy akordów mog¹ byæ 

wyœwietlane w dwóch jêzykach (angielskim i w³oskim). Pocz¹tkuj¹cych z pewnoœci¹ ucieszy funkcja 

wyœwietlania nazw dŸwieków obok symboli nut. 
 

To funkcja stworzona z myœl¹ o tych, którzy PA600 u¿ywaæ bêd¹ do wystêpów na ¿ywo. SongBook to 

muzyczna baza danych, w pe³ni edytowalna przez u¿ytkownika. Dziêki funkcji SongBook utwory mog¹ byæ 

wyszukiwane m.in. wed³ug stylu, autora, tytu³u, tempa itd.
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Klawiatura
61 dynamicznych klawiszy

Brzmienia
Fabryczne:
?Ponad 950 brzmieñ (w³¹czaj¹c próbkê Stereo Piano i brzmienia GM2)
?64 zestawy perkusyjne

Brzmienia u¿ytkownika:
?256 Sounds
?128 Drum Kits

Generator brzmienia:
?128 Oscylatorów (maksymalna polifonia 128 g³osów) – filtry 

z rezonansem
?Pamiêæ u¿ytkonika PCM:
?96 MB
?Efekty & EQ:
?4 Stereo Master FX / 125 rodzajów efektów
?Trzypasmowy equalizer dla ka¿dego kana³u 
?Limiter – 4-pasmowy parametryczny equalizer na g³ównym wyjœciu 

audio.
?Inne:
?Technologia Dynamic Nuance Control (DNC) 
?Pe³na edycja brzieñ i zestawów perkusyjnych 
?Kontrolery do zmiany parametrów w czasie rzeczywistym, oraz 

dowolnie konfigurowalne przyciski.

Kontrolery:
Joystick – 2 konfigurowalne klawisze

Style 
Fabryczne:
?Ponad 360 styli, wszystkie z mo¿liwoœci¹ pe³nej edycji 

U¿ytkownika:
?Do 1200 styli u¿ytkownika w³¹czaj¹c banki Favorite/User.
?Struktura stylu:
?Osiem œcie¿ek stylu, 4 klawisze Single Touch Settings i jeden Style 

Performance 

Kontrolery stylu: 
?3 wstêpy, 4 wariacje stylu, 4 przejœcia, takt przerwy, 3 zakoñczenia, 

Autofill, Synchro Start/Stop, Tap Tempo/Reset, 
?Manual Bass, Bass Inversion, Memory, Accompaniment Mute, Snare 

& Kick Designation, 
?STS Mode – Sequencer akordów

Inne:
?Guitar Mode 2,
?Parallel and Fixed NTT, Nagrywanie stylu z funkcj¹ nagrywania 

krokowego, pe³na edycja zdarzeñ MIDI

Performance/STS
?320 Performance (przywo³ywane z pamiêci ustawienia instrumentu)
?STS: Zapisywane ustawienia brzmieñ przypisanych do klawiatury
?Œcie¿ki Realtime

Cztery œcie¿ki Keyboard 
(Upper 1, 2, 3, Lower)

Pady
4 œcie¿ki Pad + klawisz Stop – Pad Record

Song Play
?Pojedynczy odtwarzacz z kontrolerami Select, Start/Stop, Home, 

Rewind i Fast Forward.
?Funkcja Jukebox kompatybilna z formatami SMF (0 I 1). Odtwarzanie 

MP3 z funkcj¹ usuwania wokalu. 
?Wyœwietlanie tekstów (kompatybilne z CDG), wyœwietlanie nut 

i akordów, wstawianie markerów.

Wyœwietlacz
7” 800 x 480 TFT Graphical Color TouchView (dotykowy, kolorowy)

Sequencer
?Funkcje Quick Record (Backing Sequence), Nagrywanie wieloœladowe 

i krokowe.
?Mo¿liwoœæ zapisu 16 œcie¿ek, do 100.000 zdarzeñ MIDI w formacie 

SMF.

Song Book
W pe³ni edytowalna baza danych styli, brzmieñ, utworów SMF, Karaoke, 
MP3 z automatycznym wyborem trybów Style Play i Song Play, a tak¿e 
funkcj¹ filrowania danych.

Wyszukiwanie
Pa600 posiada funkcjê wyszukiwarki, która znacznie skraca odnalezienie 
stylu, utworu, danych Performance, SongBook, czy tekstów.

Kompatybilnoœæ
?“Seria i”: tylko style
?“Seria PA”: Style, Performance, Sound, PCM, Song, SongBook i Pad

G³ówne kontrolery
Master Volume, Real Time-Acc/Seq Balance Volume, Ensemble, Octave 
Transpose, Master Transpose, Fade In/Out, Tempo Lock, Style Change, 
User Scale, Search, Lyrics, Score, Maker, Dial, Tempo, Metronome, Split

Po³¹czenia
Gniazda kontrolerów:
?Damper Pedal, Assignable Pedal/Footswitch
?Line Out:
?Unbalanced Jack Left/Mono, Right, Headphones
?Line In:
?2 Unbalanced Line In Jacks
?MIDI:
?In, Out Midi, MIDI przez USB

USB:
?Type A (TO DEVICE) x 1: 2.0 Hi Speed
?Type B (TO HOST) x 1: 2.0 Hi Speed

System nag³oœnieniowy
Wzmacniacz:
?15W x 2
?G³oœniki:
?100 mm x 2 Double Cone z systemem Bass Reflex Box

Zasilanie
Napiêcie:
?AC 100-240 V
?Zu¿ycie energii:
?20 Watt

Wymiary (d³ugoœæ, szerokoœæ, wysokoœæ) 
1,030 x 378 x 127 mm (bez statywu do nut)

Waga
11 kg 

Akcesoria
Instrukcja, statyw do nut, Accessory DVD (zawieraj¹cy instrukcje video), 
kabel zasilaj¹cy.

Urz¹dzenia opcjonalne (sprzedawne osobno)
?Peda³ ekspresji/volume (KORG EXP-2, KORG XVP-10)
?Peda³ Damper (KORG DS-1H)
?Peda³ Switch (KORG PA-1, PS-3)

Specyfikacja i wygl¹d mog¹ ulec zmianie bez wczeœniejszczego powiadomienia.

SPECYFIKACJA




