
Dette fuldprofessionelle stagepiano har Casios prisbelønnede AiR flygelyd med alle de nyeste 
features som Casio har skabt til opnåelse af den perfekte klaverlyd. Og oven i får man helt nye 
højkvalitets AiR samplingar af el-pianoer, orgler, clavinet m.m. Desuden får man en komplet 
synthesizer fra Casios XW-serie med programmerbare DSP-effekter, arpeggiator, 
phrasesequenser og en række smarte livefunktioner så man alt i alt får et moderne og let 
stagepiano med meget stor bredde og enormt mange lydmuligheder og dynamiske 
betjeningsmuligheder. 
 
Seriøs controller 
PX-5s kan dele klaviaturet i op til 4 zoner samtidigt. Den har 4 drejeknapper og 6 fadere som 
er fuldt programmerbare for hver stagesetting. Man kan regulere lydvolumener, effekter, filter, 
eq, forstærkersimuleringer, den håndterer også midi m.m. Kun fantasien sætter grænserne. 
 
Scene indstillinger 
PX-5s har 100 Stage Settings. Hver enkelt plads håndterer en komplet lydopsætning, med 
f.eks. et elpiano hvor man kan kontrollere tremolo, reverb, EQ og forvrængning med 
forstærkersimulering. 
Vælger du en synthlyd kan du f.eks. kontrollere cutoff/resonance, attack, eq-filter, reverb, 
delay, chorus og balance mellem de 6 tonegeneratorer.  
Alle stage settings kan let flyttes eller byttes ud med PX-5s editorporam: Data Manager. 
 
Afspilning og Indspilning 
Udover USB og MIDI tilslutning har PX-5s en USB-port på fronten hvor man hurtigt kan både 
ind- og afspille audio. (WAV) 
 
Ny AiR lydkilde 
Ny patenteret lydkilde. Den kaldes Flerdimensionel „Acoustic and intelligent -
Resonator“ lydkilde og til flygellyden findes parametre som: Lidsimulator, Hammerresponse, 
Stringresonance. Disse er kraftigt med til at skabe realisme i flygellyden, da de gør at man kan 
få instrumentet til at reagere som et akustiske instrument når man spiller på det.Ikke mindre 
end 256 toners polyfoni - hvilket ikke er ufornuftigt da man kan stacke op til 14 toner på en 
tangent. 
 
Tilslutninger 
På bagsiden af PX-5s findes stereo line in og line out, MIDI og USB, 2 h.tlf.stik og aux in til 
MP3 afspiller eller telefon 2 pedaltilslutninger. Der findes også en batteribackup som giver 
mulighed for at spille uden strømtilslutning i op til 8 timer. 
 
Arpeggiator og Phrasesequencer 
Arpeggiatoren er fuld programmerbar med 100 presets og styres let live ved hjælp af en Tap 
funktion hvor man enkelt styrer tempoet. Phrasesequenceren giver mulighed for at afspille 
rytmer og riffs, basganger eller midifiler. Du kan endda lave egne indspilninger. 
 
SPECIFIKATIONER: 
• 88-tangenters Tri-sensor Scaled Hammer Action II med 256 toners polyfoni 
• 370 Presetlyde + 350 User pladser 
• Programmerbare DSP effekter 
• 4 simultana programmerbare arpeggiatorer 



• 8-spors Phrase Sequencer (op til 1.000 fraser) 
• USB Audio Ins- og afspilning (WAV) 
• Stereo Line In, Stereo Line Out, Aux In, Midi In, Midi Out, USB, 2x Phones 
• 11,1 kg (132x29x13,5cm) 


