
 Kritikerrost V-Drums sound og performance i et begyndersæt  

 Spil trommer til enhver musikalsk stilart med 15 ekspressive trommesæt 

 Mesh-head PDX-8 V-Pad giver en realistisk lilletrommefornemmelse med både almindelige slag og kantslag  

 Understøtter essentielle teknikker fra akustiske trommer såsom cymbal choke, avanceret spil på hi-hatten og 

meget mere  

 Bliv bedre med den indbyggede Coach-funktion, metronom og optager  

 Øv med de indbyggede audiosange eller dine egne numre afspillet fra en smartphone eller musikafspiller 

tilsluttet via Mix In minijack  

 Stortrommepedal uden beater gør at du kan spille lydløst uden at forstyrre andre. Perfekt til at øve 

derhjemme.  

 Pladsbesparende, ergonomisk design  

 Solidt trommestativ med hurtig og nem justering til enhver trommeslager, lige fra fra børn til voksne  

 Mange muligheder for at opgradere, inklusiv ekstra crashbækken, KT-10 eller KD-9 stortromme og mere  

 USB-MIDI så du kan bruge TD-1KV med DT-1 Drum Tutor, V-Drums Friend Jam, og andet musiksoftware på 

din computer  

 Intuitiv brugerflade og enkel betjening 

15 TROMMESÆT SÅ DU KAN SPILLE ENHVER 

MUSIKSTILART 

Et akustisk trommesæt skal sættes op til at spille en specifik stilart, og når det er gjort, er man bundet af den 

lyd. Men sådan er det ikke med TD-1KV – det har 15 ready-to-go trommesæt indbygget, så du kan spille lige 

hvad du vil ved blot et tryk på en knap, fra rock og blues til jazz, world, dance og mere. Når du øver dig den 

ene dag kan du være rock ’n roll og den næste trommeslager for dit yndlingsband. Alle sættene reagerer 

præcis som de akustiske og elektroniske sæts de emulerer og giver dig fantastiske muligheder i et kompakt 

og helstøbt sæt. 

LÆR DE RIGTIGE TEKNIKKER MED 

ULTRARESPONDERENDE PADS OG BÆKKENER 

Nogle trommeslagere holder sig fra elektroniske trommer fordi de er bekymrede over, om de spillemæssigt 

svarer til de akustiske trommer. Roland TD-1KV vil få dem på andre tanker, da de understøtter essentielle 

akustiske teknikker. Det er især vigtigt for begyndere, at lære at spille på den rigtige måde. Hver eneste 

trommelyd har et bredt, dynamisk register og en naturlig klang og PDX-8 mesh-head lilletrommen har et 

naturligt feel med både tromme- og kantslag. Mange andre begyndersæt har ikke de samme funktioner som 

Rolands TD-1KV. Bækkenerne har det avancerede udtryk, der findes i alle TD-seriens V-Drumsmoduler, 

inklusiv kant- og overfladeslag samt mulighed for at lave ”choke”. Hi-hatten reagerer på din fods små 

bevægelser og giver dit spil personlighed og karakter. At spille trommer handler i høj grad om fornemmelse, 

og det gør TD-1KV også. 

GØR ØVNINGEN SJOV MED DE INDBYGGEDE 

ØVEFUNKTIONER 

I TD-1KV er der indbygget en masse sjove funktioner, der hjælper dig med at øve, uanset om du spiller selv 

eller har en trommelærer. Du kan se på dette sæt som din egen indbyggede trommelærer og personlige 

backingband. Det er fyldt med øvefunktioner der hjælper med at udvikle din teknik, gøre øvningen sjovere og 



hjælpe dig med at få det bedste ud af dine øvetimer. Spil med den indbyggede metronom for at udvikle din 

rytmesans og brug COACH til at udvikle hastighed, udholdenhed og præcision. Og så har du dit første band 

lige ved hånden. Du kan jamme med på de indbyggede sange i lydmodulet eller tilslutte en smartphone eller 

MP3-afspiller via Mix In og spille med til dine yndlingssange. Bliver du bedre? Evaluer dit spil ved at afspille 

dine beats via den indbyggede optagefunktion. 

ØV DERHJEMME MED HOVEDTELEFONER OG 

LYDLØS STORTROMMEPEDAL 

Traditionelle trommer støjer rigtig rigtig meget - at spille derhjemme er naturligvis sjovt for dig, men det kan 

være generende for alle andre. At kunne spille uden at støje er en af de vigtigste pointer ved elektroniske 

trommer og Roland TD-1KV er nærmest lydløs takket være muligheden for at spille med hovedtelefoner og 

det støjreducerende design af vores mesh-head PDX-8 lilletromme samt tam- og bækkenpads. Mange 

elektroniske trommesæt generer stadig naboen når man bruger stortrommen men TD-1KV reducerer den 

støj gevaldigt gennem det hammerløse design. NE-10 Noise Eaters (købes separat) kan benyttes under 

stortromme- og hi-hatpedalerne for yderligere at reducere støjen. 

SÆT SÆTTET OP SÅ DET PASSER TIL DIN SPILLESTIL 

– PÅ MEGET LIDT PLADS 

Sæt sættet op så det passer til din spillestil – på meget lidt plads At huse et kæmme, akustisk trommesæt i 

dit hjem kræver en del. Skal det fylde dit ekstra værelse ovenpå eller skal det stå midt i stuen? Det 

pladsbesparende TD-1KV er et langt mere praktisk valg som du kan have stående på den mindste plads, 

uden at genere nogen. Det solide og ergonomiske trommestativ kan let justeres så det passer til alle lige fra 

børn til voksne. Derudover kan højden på bækkenerne, samt højden og vinkel på lilletrommen, finjusteres så 

de passer bekvemt til din spillestil. TD-1KV er perfekt til nybegyndere eller andre, der ønsker et sæt at øve 

på eller som back stage warm-up. 

ET TROMMESÆT DER UDVIKLER SIG I TAKT MED 

DIT SPIL 

Et trommesæt der udvikler sig i takt med dit spil Efterhånden som du bliver bedre og bedre har du ikke brug 

for at trommesættets muligheder holder dig tilbage. Roland TD-1KV følger dig hele vejen takket være en 

lang række mulige opgraderinger. Du kan tilføje et ekstra bækken (OP-TD1C) eller udskifte den 

medfølgende stortrommepedal med en KT-10 eller KD-9, som bruges i Rolands mere avancerede V-Drums. 

Med andre opgraderinger såsom NE-10 Noise Eaters, TDM-3 V-Drums Mat og PM-03 Personal Drum 

Monitor har du i TD-1KV et trommesæt, der kan stå distancen. 

INDSPIL PÅ DIN COMPUTER GENNEM ET STANDARD 

USB-KABEL 

Indspil på din computer gennem et standard USB-kabel TD-1KV er ikke kun sjovt blot at spille på – det er 

også fantastisk til at lave musik på din computer. Der er indbygget USB-MIDI interface i TD-1KV, der gør det 

simpelt at kommunikere med musiksoftware blot via et USB-kabel uden noget ekstra hardware. Du kan 

overføre din performance til dit software på computeren og derved indspille den fornemmelse en live-koncert 



giver. Eller måske bruger du Rolands gratis V-Drums Friend Jam app. der giver dig tracks at jamme med til, 

øvefunktioner og muligheden for at konkurrere med V-Drums trommeslagere over hele verden. For mere 

undervisning i dybden er det omfattende DT-1 V-Drums Tutor en sjov, dynamisk platform til at lære notation 

og essentielle trommeteknikker. Uanset hvad du vælger er TD-1KV et trommesæt, der tager dig med på en 

rejse. 

SIMPEL BETJENING GØR DIG TIL ROCKSTJERNE PÅ 

FÅ MINUTTER 

Simpel betjening gør dig til rockstjerne på få minutter Du ved hvor du har akustiske trommer: når du slår på 

dem siger de ”boom”. Men hvis du tror elektroniske trommer er komplicerede, så tro om igen – det er helt 

enkelt at betjene TD-1KV. Det enkle design gør det muligt at betjene kontrolpanelet og de mange funktioner 

hurtigt og nemt, og du kan se de informationer du vil, blot ved et enkelt kig på det oplyste LED display og 

metronomens blinkende tempoindikator. 

 


