Fitur YAMAHA Digital Piano YDP-V240
Keyboard Graded Hammer Standard (GHS) dengan
bagian atas tuts berwarna matte hitam
Sama seperti pada piano akustik, tuts pada nada yang lebih rendah memiliki sentuhan lebih berat,
sedangkan yang nada lebih tinggi lebih ringan. Tuts yang berwarna hitam matte menampilkan unsur
mewah pada keyboard.

Pilihan sensitivitas sentuhan
Pilih pengaturan, keras, medium atau lembut untuk mencocokkan gaya Anda bermain atau kekuatan jari.
Matikan pilihan sensitivitas sentuhan untuk pengaturan dengan respon tetap, yang ideal ketika bermain
organ.

Advanced Wave Memory (AWM) Dynamic Stereo
Sampling
AWM (Advanced Wave Memory) adalah sistem sampling yang dapat menghasilkan suara seperti yang
dihasilkan instrumen akustiknya dengan menggunakan teknologi digital untuk merekam suara dari
instrumen akustiknya dan menggunakan teknologi filter digital kualitas tinggi untuk sampel audio yang
direkam. Waveform dari suara yang dihasilkan piano akustik berbeda-beda tergantung dari lembut
kerasnya permainan dari pianissimo ke fortissimo. AWM Dynamic Stereo Sampling dapat menyajikan
berbagai macam dinamika permainan semacam itu dengan merekam berbagai sampel keras lembut
permainan. Semakin banyak jumlah sampel yang digunakan maka semakin ekspresif suara yang
dihasilkan.

Half-Pedal Control
Memungkinkan panjang sustain bervariasi tergantung pada seberapa dalam pedal ditekan. Semakin dalam
Anda menekan pedal, semakin lama suara sustain.

Hidup! Keren! Dan indah!
Kumpulan begitu banyak suara instrumen akustik yang dikembangkan secara elektronik. Perpaduan dari
sampel yang beragam dan stereo untuk menangkap sepenuhnya unsur natural, resonansi, ekspresi dan
vibrato dari instrumen aslinya.

Auto Accompaniment
Auto Accompaniment membuat Anda dapat menghasilkan playback accompaniment secara otomatis
hanya dengan memainkan "chords" dengan tangan kiri Anda. Hal ini membuat Anda dengan mudah
menghasilkan suara full band atau orkestra - meskipun Anda hanya bermain sendiri. Suara auto
accompaniment dihasilkan dari pola rhythm dari berbagai jenis style. Style yang tersedia mampu
menghadirkan berbagai macam genre musik antara lain pop, jazz, dan masih banyak yang lain. Dengan
fitur accompaniment style ini maka siapapun bahkan pemula bisa memberikan penampilan solo terbaiknya.

Song Arranger yang mudah
Selain style yang sudah fixed untuk tiap lagu, Anda dapat memilih gaya lain untuk memainkan lagu dengan
fitur Easy Song Arranger. Hal Ini berarti bahwa Anda dapat memainkan lagu tipe balada dengan, misalnya
bossa nova, atau hip-hop, dll. Anda dapat menciptakan aransemen yang berbeda dengan mengubah style
dari lagu yang sedang dimainkan. Juga bisa diubah suara melodi dan suara keyboardnya sehingga nuansa
lagu bisa diubah secara total.

Performance Assistant Technology (P.A.T.)
Mainkan sebuah lagu pada keyboard Anda dan tampilkan penampilan sempurna setiap saat.....meskipun
not yang Anda mainkan salah! Yang perlu Anda lakukan adalah terus main pada keyboard - secara
bergantian untuk tangan kanan dan tangan kiri, dan Anda akan tampak sebagai pemain pro sepanjang
Anda bermain selaras dengan musik yang dimainkan.

Music Database ditambah Data Eksternal
Ingin sekali memainkan lagu favorit Anda, tapi Anda tidak terlalu yakin bagaimana memilih voice dan style
yang tepat dengan lagu yang Anda pilih.....Caranya cukup memilih style yang sesuai dari fitur Music
Database. Panel ini secara otomatis akan memilih kombinasi yang paling ideal untuk sound dan stylenya!
Juga, instrumen ini memungkinkan Music Database file ditransfer dari komputer atau disimpan di USB. File
ini bisa digunakan sama seperti Music Database internal.

USB TO DEVICE Terminal
Masukkan USB pada USB TO DEVICE terminal yang ada pada instrumen. Ini dapat digunakan untuk
menyimpan registrasi maupun song yang dibuat menggunakan instrumen ini, maupun untuk membaca
data dari device yang terhubung pada instrumen

Digital Signal Processor (DSP)
Efek DSP bisa ditambahkan ke Main dan Dual Voice. Meliputi efek gema sampai distorsi dan dinamika
suara yang lain sehingga mampu memperkuat kesan suara atau bahkan mengubah suara secara total.

USB TO HOST terminal
Selami dan ambil manfaat dari komputer musik software yang memiliki daya jelajah yang begitu luas.
Koneksi dan setup nya sangat mudah, dan Anda dapat play back bagian yang Anda simpan dari komputer
dengan suara yang berbeda dari instrumen.

Bermain Mudah Dibantu Layar yang Memunculkan
Notasi Musik
Ketika Anda memainkan lagu, maka notasi lagu tersebut akan muncul di layar. Ini adalah salah satu cara
membaca notasi musik. Jika lagu tersebut memiliki data lirik dan chord data*, maka lirik dan chord akan
muncul di layar * Bila lirik atau chord tidak muncul itu artinya lagu tersebut tidak dilengkapi dengan lirik dan
chord data.

Yamaha Education Suite (Y.E.S.)
Yamaha Education Suite (Y.E.S.) adalah piranti yang membantu pengguna belajar sendiri memainkan dan
alat tersebut sudah terpasang dalam instrumen tersebut. Y. E.S. membantu Anda menguasai sebuah lagu
dengan langkah mudah. Tiap pelajaran bisa dimulai dengan satu tangan terlebih dahulu yaitu tangan kiri
atau kanan dulu atau keduanya.

Tombol Reset Piano
Bermain piano cepat dan mudah dengan tombol Reset Piano. Satu tombol khusus untuk menampilkan
suara piano yang natural sekaligus menampilkan keyboard ini sebagai sebuah piano.

