Fitur YAMAHA PSR-S670
Fitur canggih untuk live performance

PSR-S670 memiliki dua controller hidup dialihkan, roda modulasi dan dua input footswitch dialihkan, memastikan
bahwa Anda memiliki total kontrol atas suara, gaya, efek dan fungsi lainnya selama live performance.

Sebuah konsep baru untuk tampil live
DJ Styles adalah konsep live performance baru yang menampilkan koleksi progresi akord diprogram. Hal ini membuat
kedua tangan bebas untuk bermain garis melodi, menggunakan pengendali hidup atau bahkan memicu sampel audio
tambahan dengan Multi Pad. Dengan fungsi arpeggio baru, PSR-S670 akan memainkan frase untuk Anda ketika Anda
memegang akord.

Kualitas suara yang luar biasa untuk hampir semua jenis music

Nikmati suara akustik otentik di piano Anda ujung jari bermain, saksofon dan instrumen lainnya, semua dengan realitas
nafas-mengambil; atau menjelajahi suara synthesizer yang kuat, dengan kemampuan sonic yang luar biasa untuk
musik elektronik dari semua jenis.

Besar di atas panggung, di studio atau di rumah
data audio dapat diputar kembali dengan USB Audio Player atau dipicu menggunakan fungsi Audio link multi Pad,
memberikan Anda lebih banyak pilihan kreatif. PSR-S670 juga memiliki AUX IN masukan untuk menghubungkan
pemutar audio dan output dedicated line yang membuatnya mudah digunakan PSR-S670 dengan sistem PA untuk
tempat yang lebih besar.

Chord Tracker

Mengidentifikasi urutan akord dari lagu audio langsung dengan aplikasi Yamaha Chord Tracker!
Yamaha Chord Tracker aplikasi untuk iPhone dan iPad membantu berlatih dan kinerja dengan mengekstraksi urutan
akord dari lagu audio yang tersimpan pada perangkat Anda.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Chord Tracker

Biarkan musik Anda membawa Anda ke tempat-tempat baru

Voice & Style Expansion Packs memungkinkan Anda untuk menyesuaikan PSR-S670 dengan berbagai macam konten
tambahan dari seluruh dunia. Ketika dimuat ke keyboard, Anda dapat langsung mengakses suara otentik baru, irama,
dan dukungan dalam gaya musik pilihan Anda. Untuk lebih fleksibilitas, menggunakan Yamaha Ekspansi Manajer versi
2.3 (atau yang lebih baru) untuk menghubungkan PSR-S670 ke komputer Anda. * Yamaha Ekspansi Manager
memungkinkan Anda untuk membuat individu data set ekspansi yang mengandung konten dari berbagai kemasan.
Anda bahkan dapat membuat suara Anda sendiri berdasarkan sampel Anda.

