
Na základě top třídy keyboardů řady S od Yamahy nabízí PSR-
A2000 flexibilitu, kterou můžete očekávat od skvělého nástroje.
Díky optimalizovanému uživatelskému rozhraní a široké škále nových funkcí
a zvuků dokáže PSR-A2000 uspokojit požadavky hráčů mnoha žánrů. Kromě
nabídky zvuků a stylů z oblasti Iránu, Turecka, Maghrebu, Khaligi nebo Řecka
může PSR-A2000 nabídnout také rozšíření o další neustále se rozrůstající
obsah zvuků a stylů. Pak je zde samozřejmě spousta základního obsahu již
“vestavěno”: Ať už chcete hrát pop, rock, balady, taneční hudbu – vše zde
najdete. Za zmínku stojí zejména rozšiřující balíčky, pro které je v nástroji
připraveno 64 MB volné paměti. Díky těmto balíčkům si můžete rozšířit stá-
vající nabídku panelových zvuků a stylů. Plně editovatelné funkce ladění pod-
porují různé typy ladění, včetně autentických orientálních ladění, které dodají
na realističnosti vaší hře. Tyto vynikající zvukové schopnosti jsou doplňovány
intuitivním ovládáním funkcí ohýbání tónu (pitch bend) a modulace pomocí
joysticku pro skutečně dynamická vystoupení.  

■   Celkem 1078 zvuků
■   351 stylů (každý se 4 variacemi a funkcemi
        OTS a OTS view)
■   128-hlasá polyfonie
■   Guitar NTT a Mega zvuky
■   64 MB FlashROM pro rozšiřitelný obsah
■   Uživatelská ladění včetně příslušných tlačítek
■   Joystickový ovladač
■   Doprovodný mód AI Fingered
■   16-stopý sekvencer s funkcemi editace songů
■   Vylepšené efekty a DSP
■   Hudební databáze Music Finder
■   Grafický displej s funkcí zobrazování notace a
        textů písně; zobrazování TXT souborů

ZBRUSU

NOVÝ!

Zvuk, který chcete, ať jste kdekoli.

V E S TAV Ě N Á  F L E S H R O M  6 4  M B
Stáhněte si ZDARMA Rozšiřující balíček!
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Zvuk, který chcete,
ať jste kdekoli.

■   Celkem 1078 úžasně autentických zvuků (včetně 15 Mega zvuků, 
         33 bicích/efektových sad a 480 XG zvuků) plus navíc rozšiřující zvuky!
■   Vylepšené syntetické zvuky a taneční bicí sady, včetně
         24 syntetických basových zvuků, 62 syntetických zvuků, 53 ploch 
         (Padů) a 4 tanečních bicích sad.
■   Celkem 351 doprovodných stylů včetně 146 arabských stylů, 
         abyste si mohli užít unikátní regionální hudbu, plus navíc rozšiřující styly!
■   Nové úžasné bicí sady jako turecká sada (MONO), Analog T8/9, 
         Break sada a Hip Hop sada.

■   64 MB FlashROM paměti pro ukládání rozšiřujících audio 
        vzorků, zvuků, bicích sad a stylů – takže hráč si může nástroj 
         upravit podle svých požadavků!
■   Unikátní technologie z nástrojů Tyros3 a Tyros4 – poprvé použita
        v této cenové hladině!
■   Data, která jednou načtete do nástroje, zůstanou v jeho paměti
        i když vypnete napájení.
■   Datové balíčky obsahují několik zvuků, stylů a dalších odpovídajících
         dat a lze je velice snadno nainstalovat do nástroje.
■   Stáhněte si váš oblíbený první rozšiřující balíček zcela 
        zdarma, další balíčky si můžete zakoupit za odpovídající cenu.

■   Na základě požadavku uživatelů nový joystickový ovladač pro
        dynamickou a intuitivní hru.
■   Komfortnější ovládání.
■   Nastavování rozsahu pitch bend a dalších efektů ovládaných pomocí 
         joysticku je flexibilně dostupné na příslušné obrazovce v menu.

■   Snadné snížení nebo zvýšení ladění jednotlivých tónů pro 
        vytvoření vlastního ladění.
■   Jednoduchá změna ladění kdykoli během hry a uložení ladění.
■   Resetování ladění během živé produkce snadno pomocí jednoho tlačítka.

■   Nahrajte si svou hru jako audio soubor
         (44.1 kHz/ 16 bit WAV formát) na USB flash disk.
■   Hrajte spolu s vaší oblíbenou hudbou uloženou na USB
         flash disku.

■   Zvuky kategorie MegaVoices nabízejí různé herní artikulace, 
        techniky a typy zvuků (např. finger slides a fret noises).
■   Vylepšené vestavěné styly.
■   Style File Format Guitar Edition (SFF GE) poskytuje technologii
         Guitar Note Transposition Table (Guitar NTT) pro vysoce
        realistické kytarové fráze. 

■   Vylepšená tvorba zvuků a nastavení hlavního EQ.
■   Nové interní ozvučení.
■   EQ ve vyšším středním pásmu byl přepracován pro realistickou
         reprodukci perkusních zvuků pro arabskou hudbu.
■   Zvuk na výstupu je čistý, bez přebuzení/zkreslení i při vyšší úrovni hlasitosti.

■   Široká škála hudebních stylů s přednastavenými zvuky
        a nastaveními efektů.
■   Jednoduše zvolte název písně a začněte hrát, přičemž funkce  Music
          Finder přiřadí ideální zvuky, tempo a doprovodný styl pro danou píseň.
■   Lokální položky hudební databáze jsou také připraveny pro skvělou 
         demonstraci. 

■   Ukládejte nebo načítejte nastavení a uživatelské skladby
         vytvořené na nástroji.
■   Nahrávejte a přehrávejte audio soubory díky vestavěné funkci
         USB Audio Recorder. 

Široký výběr zvuků a stylů

Rozšiřitelnost zvuků a stylů

Joystickový ovladač

Orientální ladění / tlačítka pro

nastavování ladění

Technologie Mega zvuků a SFF GE

Působivější zvuky

Hudební databáze Music Finder

Port USB to device

Nahrávání a přehrávání audio

dat na USB
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Světové hudební balíčky /

Evropská kolekce

A to nejlepší je: Váš první balíček je zdarma!
Majitelé PSR-A2000 si mohou stáhnout bonusový rozšiřující balíček
přes Internet. Evropský softwarový tým doposud připravil 4 vysoce
atraktivní a autentické rozšiřující balíčky, které vycházejí z hudební kultury
a hudebních stylů různých oblastí v Evropě. Na základě průzkumu trhu ve
všech evropských zemích byly připraveny stovky nově nahraných vzorků
a zvuků a ještě více stylů. První 4 balíčky se zaměřují na folklórní a tradiční
hudbu a reprezentují nejnovější lokální data z jednotlivých evropských
zemí - od Irska a Anglie až dolů po Turecko, Řecko, Itálii a Španělsko.

Keltská folková kapela včetně píšťalek,
houslí, dud, mandolíny, Bodhran
Mnoho akordeonů od italských až po irské
■  45 zvuků, 40 stylů (keltské + anglické, skandinávské 
         + německý Schlager, polské a české)

Španělské flamenco perkuse
včetně Cajon, Musette akordeonu
italské Ballroom bicí + kytary, Sweet AltoSax
■  40 zvuků, 40 stylů (italské, francouzské, španělské,
         latinskoamerické)

Etnické flétny a akordeony,
Tambura Ensemble včetně Double Bass
temperamentní balkánské bicí sady + perkuse
■  75 zvuků, 40 stylů (Bosna, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko,
         Bulharsko, Maďarsko, Slovinsko atd.)

Plná sada tureckých tradičních nástrojů
2 verze kompletních tureckých bicích a perkusních sad
Řecké Buzuki (2 různé varianty, v mnoha verzích)
■  65 zvuků, 40 stylů
         (řecké, turecké)

Výběr ze 4 balíčků: keltského, latinského, balkánského a orientálního
Keltská folková kapela včetně píšťalek a akordeonu
Španělské flamenco perkuse včetně Cajon
Italské taneční zvuky včetně altového saxofonu
Balkánská Tambura Ensemble, řecké Buzuki
Turecké tradiční zvuky včetně kompletní perkusní sady
■  68 zvuků, 40 stylů (ze všech oblastí Evropy)

Jak získat bonusové zvuky a styly?
Jednoduše navštivte speciální stránky Yamaha Download Shopu na adrese
yamahamusicsoft.com, zvolte typ vašeho nástroje a stáhněte si zdarma
obsah. Nakopírujte data na USB flash disk a v několika jednoduchých krocích
je načtěte do nástroje. Další bonusové balíčky a komerčně dostupný obsah
budou postupně přidávány, takže se sem určitě zase v budoucnu vraťte!
Další hudební software je dostupný také na adrese
yamahamusicsoft.com

Díky nových rozšiřujícím zvukům a stylům od Yamahy
pro nástroje PSR si mohou hráči obohatit širokou a stále

rostoucí nabídku regionálních, etnických a tradičních
zvuků a stylů. Načtěte je do vašeho PSR a hrajte přímo s

autentickými zvuky, rytmy a doprovody
hudební styly, které si zvolíte!

Každý balíček obsahuje sadu registrací, kde najdete nejlepší
kombinace vzorků, stylů efektů a sólových zvuků pro intuitivní

hru. Instalace rozšiřujících zvuků a stylů je velice snadná. Když už
tato data načtete do nástroje, tak pak s nimi můžete pracovat

úplně stejně, jako s presetovými zvuky a styly!

Zvuk, který chcete,
ať jste kdekoli.



Popisy a obrázky v této brožuře jsou pouze informativní. YAMAHA si vyhrazuje právo na změnu produktových a technických
dat kdykoli bez předchozího upozornění. Jelikož se technická data v různých zemích mohou lišit, ověřte si prosím informace
u vašeho místního prodejce Yamaha. YAMAHA neodpovídá za tiskové chyby.                          Platné k datu: listopad 2011 http://cz.yamaha.com

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34
25462 Rellingen 
Germany

Technické specifikace
Model Name                                                                                                                                                                                                         PSR-A2000

Size/Weight                                     Dimensions                             W x D x H                                                                     1,003mm x 433mm x 148 mm (39 5/8" x 17 1/8" x 5 7/8")

                                                         Weight                                                                                                                                                      11 kg (24 lbs., 4 oz.)

Control                                            Keyboard                                Number of Keys                                                                                                       61

Interface                                                                                        Type                                                                                                                     Organ

                                                                                                       Touch Response                                                                                Hard2/Hard1/Normal/Soft1/Soft2

                                                         Other Controllers                   Joystick                                                                                                                  Yes

                                                                                                       Multi Pads                                                                                                              Yes

                                                         Display                                    Type                                                                                                             B/W QVGA LCD

                                                                                                       Contrast                                                                                                                 Yes

                                                                                                       Score Display Function                                                                                             Yes

                                                                                                       Lyric Display Function                                                                                              Yes

                                                                                                       Text Viewer Function                                                                                               Yes

                                                                                                       Language                                                                                       English, German, French, Spanish, Italian

                                                         Panel                                       Language                                                                                                              English

Voices                                               Tone Generation                     Tone Generating Technology                                                                      AWM Stereo Sampling

                                                         Polyphony                               Number of  Polyphony (Max.)                                                                                  128

                                                         Preset                                     Number of  Voices                                       565 Voices + 33 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices + GM2 + GS (for GS Song Playback

                                                                                                       Mega Voices                                                                                                             15

                                                                                                       Live! Voices                                                                                                              19

                                                                                                       Cool! Voices                                                                                                            33

                                                                                                       Sweet! Voices                                                                                                           23

                                                                                                       Organ Flutes!                                                                                                           10

                                                         Custom                                  Voice Set                                                                                                                 Yes

                                                         Expansion                               Expansion Pack Installation                                                            Yes (Wave amount: approx. 64 MB max.)

                                                         Compatibility                                                                                                                                           XG, XF, GS, GM, GM2

Effects                                              Types                                      Reverb                                                                                                        42 Preset + 3 User

                                                                                                       Chorus                                                                                                        71 Preset + 3 User

                                                                                                       DSP                                                                               DSP 1: 271 Preset + 3 User, DSP 2-4: 128 Preset + 10 User

                                                                                                       Master EQ                                                                                                           5 Preset

                                                                                                       Part EQ                                                                        28 Parts (Right 1, Right 2, Left, Multi Pad, Style x 8, Song x 16)

                                                         Voice Controls                        Voice Layer (Right-hand parts)                                                                     Yes (Right 1, Right 2)

                                                                                                       Split (Left-hand part)                                                                                           Yes (Left)

                                                                                                       Panel Sustain                                                                                                           Yes

                                                                                                       Mono/Poly                                                                                                               Yes

Accompaniment                            Preset                                     Number of Styles                                                                                                    351

Styles                                                                                             Featured Styles                                                                                   339 Pro Styles, 12 Session Styles

                                                                                                       Fingering                                                  Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard

                                                                                                       Style Control                                                                      Intro x 3, Main Variation x 4, Fill x 4, Break, Ending x 3

                                                         Custom                                  Style Creator                                                                                                          Yes

                                                         Expansion                               Expansion Pack Installation                                                                                       Yes

                                                         Other Features                        Music Finder                                                                                           1,200 Records (maximum)

                                                                                                       One Touch Setting (OTS)                                                                                 4 for each Style

Songs                                               Preset                                     Number of Preset Songs                                                                                 5 Sample Songs

                                                         Recording                               Number of Songs                                                               Unlimited (depending on the storage media’s capacity)

                                                                                                       Number of Tracks                                                                                                     16

                                                                                                       Data Capacity                                                                                                       300 KB

                                                                                                       Recording Function                                                                Quick Recording/Multi Recording/Step Recording

                                                         Compatible Data Format          Playback                                                                                              SMF (Format 0 & 1), ESEQ, XF

                                                                                                       Recording                                                                                                      SMF (Format 0)

Functions                                         Registration Memory               Number of Buttons                                                     8 x unlimited banks (depending on the storage media’s capacity)

                                                                                                       Control                                                                                                   Regist. Sequence, Freeze

                                                         Lesson/Guide                          Lesson/Guide                                                                                    Follow Lights, Any Key, Karao-Key

                                                                                                       Performance Assistant Technology (P.A.T.)                                                                      Yes

                                                         Demo                                     Demonstration                                                                                                        Yes

                                                         USB Audio                              Playback                                                                                                                 .wav

                                                                                                       Recording                                                                                                               .wav

                                                         Overall Controls                     Metronome                                                                                                             Yes

                                                                                                       Tempo Range                                                                                               5 – 500, Tap Tempo

                                                                                                       Transpose                                                                                                        -12 – 0 – +12

                                                                                                       Tuning                                                                                                      414.8 – 440 – 466.8 Hz

                                                                                                       Octave button                                                                                                         Yes

                                                                                                       Scale Setting                                                                                                            Yes

                                                                                                       Scale Memory                                                                                                         Yes

                                                                                                       Number of Preset Scale Type                                                                                     9

                                                         Miscellaneous                          Direct Access                                                                                                          Yes

Storage and                                    Storage                                   Internal Memory                                                                  3.4 MB (Up to 2 MB is used for an Expansion Pack)

Connectivity                                                                                  External Drives                                                                         USB Flash Memory, etc. (via USB to DEVICE)

                                                         Connectivity                                                                                               DC IN 16V, Headphones Out, MIDI In/Out,  AUX In (R, L/L+R), OUTPUT (R, L/L+R)

                                                                                                                                                                               Foot Pedal(optional) Switch or Volume x 2, USB TO DEVICE, SUSB TO HOST

Amplifiers and                                Amplifier                                                                                                                                                           12 W x 2

Speakers                                          Speaker Size                                                                                                                                              (12 cm + 5 cm) x 2

Pedals                                               Assignable Functions                                                                            (VOLUME, SUSTAIN, SOSTENUTO, SOFT, GLIDE, SONG PLAY/PAUSE, STYLE START/STOP, etc.

Power Supply                                  AC Power Adaptor                                                                                                             PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha

Included Accessories                      • Music Rest  • AC Power Adaptor PA-300C or equivalent recommended by Yamaha  • Owner’s Manual  • My Yamaha Product User Registration

                                                         * The PRODUCT ID on the sheet will be needed when you fill out the User Registration

Optional Accessories                      Footswitch: FC4/FC5 / Foot controller: FC7 / Headphones: HPE-150 / HPE-170 / Keyboard Stand: L-7 


