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Wat maakt een Roland-piano zo speciaal?

Klassieke of moderne styling

Aantrekkelijke touch

Sound die inspireert

Ons gamma premium Roland-piano's

Elke pianist heeft een unieke touch.

is ontworpen als aanvulling op jouw

En wanneer je op onze Roland

levensstijl. We bieden behuizingen in

eersteklas piano's speelt, schittert je

verschillende stijlen: van traditionele

individualiteit. Onze state-of-the-art

vleugels tot moderne statements die de

klavieren en pedalen reageren getrouw

aandacht trekken in een hedendaagse

op je kenmerkende stijl, en brengen

leefruimte. Ongeacht of je nu piano

de persoonlijkheid in je pianospel naar

speelt, of gewoon verfijnd design in

boven. Dus als je dynamische stukken

je huis op prijs stelt: een Roland is dé

speelt, die passie of gevoeligheid

perfecte finishing touch.

vereisen, geniet je van een expressie die

Speel op een Roland premium piano,
en je zult nooit meer genoegen nemen
met een ander digitaal instrument. Onze
geavanceerde piano's worden altijd
aangedreven door superieure technieken
en technologieën. Ze creëren een
geluid dat zich anders klinkt dan dat van
andere merken. Daarbij worden onze
eigen unieke modelleringstechnologieën
samengevoegd, voor een klank die even
rijk, karaktervol en responsief is als die
van een akoestisch instrument. Sla een
toets aan, en het verschil zal je verbazen.

je geïnspireerd houdt.

Welkom
Een piano is een van de grote geneugten des levens.

woning tot leven: met een gestreamde playlist of een

Sinds de lancering van onze eerste digitale piano in

privé pianorecital van je kinderen. Als je oog hebt voor

1974 streven we ernaar om inspirerende instrumenten

mooie dingen, zul je gegarandeerd vallen voor onze

te creëren, die niet alleen uitblinken in het

elegante, ambachtelijk vervaardigde behuizingen die

muziekmaken, maar die je woning ook extra warmte,

naadloos in je interieur passen.

cultuur en verfijning geven.

Van de GP-vleugels van topniveau en de luxueuze LXserie, tot de stijlvolle modellen van onze HP, KIYOLA

Deze exclusieve pianocatalogus toont het hoogtepunt

en DP-lijnen: we stellen je met plezier onze familie

van bijna een halve eeuw innovatie en vakmanschap

digitale piano's voor die zijn gelijke niet kent.
Digitale creativiteit

Inclusief lesfuncties

Tien jaar garantie

staan van de kwaliteit van ons eersteklas assortiment:

En wat de toekomst van de piano betreft:

Al onze premium piano's combineren

van authentieke pianoklanken tot dynamische

het engagement van Roland om innovatieve

Met de premium piano's van Roland leer

De hoogwaardige digitale piano's van

een ambitieuze stijl en klank met digitale

je sneller en met meer voldoening. De

Roland zijn niet alleen gemaakt om

klavieren die levendig aanvoelen onder je vingers.

muziekinstrumenten te produceren, wordt belichaamd

functies. Sluit een hoofdtelefoon aan

ingebouwde lesfuncties omvatten een

lang mee te gaan, ze hoeven ook nooit

Maar we geloven ook dat een piano verder kan

door de GPX-F1 Facet. Dat is een revolutionaire

en oefen wanneer het jou uitkomt. Geef

metronoom, een recorder voor instant

gestemd of onderhouden te worden. Wij

gaan, met digitale technologie waardoor je een

conceptpiano waarmee we verschillende

je leerproces een boost met draadloze

beluistering en zelfevaluatie, plus een

zijn ook de eerste fabrikant van digitale

hoofdtelefoon kunt gebruiken om stil te oefenen; of

internationale Piano Design Awards wonnen. Hij toont

connectiviteit. Daarbij stream je muziek

twin-piano modus om twee studenten

piano's die een garantie van tien jaar

waarmee je kunt leren spelen met ingebouwde lessen

de weg naar de toekomst van dit prachtige instrument.

van je smartphone naar de speakers van

in hetzelfde register te laten spelen. En

biedt. Dat bewijst ons vertrouwen in

de piano zodat je mee kunt spelen. Of

met draadloze connectiviteit die toegang

onze pianoserie. Hiermee onderstrepen

laat je inspireren door extra sounds zoals

geeft tot online tutorials en apps, is het

we onze status als wereldleider met

elektrische piano's, orgels, klavecimbel

nog nooit zo gemakkelijk geweest om

een reputatie voor technische innovatie,

en strijkers.

jezelf gemotiveerd te houden en je

uitzonderlijke duurzaamheid en

pianotechnieken te verbeteren.

ongeëvenaard vakmanschap.

van Roland. Als doorgewinterde pianist zul je versteld

en de connectiviteit met apps.
Vroeger, nu en in de toekomst: het moet een Roland zijn.
En als je liever van muziek geniet, dan brengen onze
meeslepende ingebouwde luidsprekersystemen je

MET DE BLIK VOORUIT

Facet
Grand
Piano
Roland presenteert zijn visie op
een digitale concertvleugel met het
unieke GPX-F1 “Facet” concept

A

l bijna 300 jaar verrijkt de piano ons leven en vervult ze een
centrale rol binnen de muziek en cultuur. De piano speelt

ook een belangrijke rol in de geschiedenis van Roland. Sinds
het uitbrengen van de eerste volledig elektronische piano in
1973, streven we ernaar om de beste digitale piano's te creëren
met behulp van onze state-of-the-art technologie. Ondertussen
hebben we de klank en het gevoel verfijnd, om de behoeften
te vervullen van pianisten van wereldniveau: op het podium en
tijdens oefensessies. Maar we richten ons ook op het maken
van piano's die er net zo goed uitzien als ze klinken. Met een
grote interesse in het verkennen van de beperkingen van het
traditionele pianodesign. Daarom daagden we in 2015 ontwerpers
van over de hele wereld uit om de klassieke regels te overstijgen,
en de piano van de toekomst te visualiseren. Via de Roland
Digital Piano Design Awards werden deelnemers gevraagd om
hun ultieme “Concert Grand Piano” te ontwerpen. En de “Facet
Grand Piano” van Jong Chan Kim werd bekroond met de Grote
Prijs, met een gedurfd, fris concept dat traditie respecteert maar
ook nieuw terrein betreedt. Maar dat was nog maar het begin
van een opmerkelijk verhaal, want Roland besloot om de Facet
vleugelpiano tot leven te wekken: door een volledig bespeelbaar
werkend model te creëren.

Een selectie van inzendingen, waaronder uit de
VS, Japan, Polen, Italië en Roemenië.

MET DE BLIK VOORUIT:

Pianist: Miyuji Kaneko

FACET CONCEPT GRAND PIANO

en zelfs het geluid van de hamertjes die op de pianosnaren
slaan. Het unieke kastontwerp helpt de pianist om de
ideale pianoklank te verkrijgen. Terwijl het ook de perfecte
luisterervaring biedt voor het publiek, ongeacht de positie van
mensen in de zaal.
Wanneer is een piano meer dan zomaar een piano?
De Facet bevat verschillende geavanceerde technologieën
die het plezier van het instrument verrijken. Het grote
Android-scherm zit ingebouwd in de muziekstandaard, en
laat een verscheidenheid aan muzikale content zien: zoals
digitale muziekpartituren en online videolessen. De Roland
Zenbeats muziekcreatie-app kan gebruikt worden voor het
componeren en creëren van muzikale arrangementen. Alexa,
de cloud-gebaseerde stem service van Amazon, is eveneens
aanwezig om de piano te bedienen, simpelweg door je stem
te gebruiken. Je kunt zelfs nieuwe manieren ontdekken om
van de piano te genieten. Want de Facet genereert evocatieve
beelden op basis van hoe je speelt, en toont die vervolgens via
een videoprojector die ingebouwd zit in de basis van de piano.
Wat zou de piano in de toekomst kunnen worden?
De Facet is een gedurfde metafoor voor de digitale pianovisie
van Roland. Deze piano is ontworpen om toekomstige

De visie tot leven wekken

DOCUMENTATIE VAN DE REIS VAN CONCEPT- NAAR CONCERTPIANO

D

doorbraken te integreren op het gebied van onder meer
de geluidsbron, het klavier, het luidsprekersysteem,
entertainment en educatieve oplossingen. Hoewel we geen
plannen hebben om de Facet als productiemodel uit te
brengen, zullen we de designtaal en -technologieën blijven

e volgende jaren sprak het Roland

expressies die via het pianodeksel worden

projecteren van de ideale klankelementen.

verfijnen om de toekomstige generaties Roland-piano’s mee

pianodesign-team vaak over wat er

weergegeven.

We hebben de sounds van onze nieuwste

te beïnvloeden. En naarmate dit unieke instrument evolueert,

nodig zou zijn om de Facet-pianovisie

Het opvallende design van de Facet

PureAcoustic Piano Modeling technologie

komen we steeds dichter bij het vinden van dé ultieme

te vertalen naar de realiteit. Dat leidde

is gebaseerd op een imposante body

en het multispeaker Acoustic Projection

concertvleugel: een piano die bevrijd is van de traditionele

tot diepgravende discussies over de

en een frame dat schijnbaar boven

System geoptimaliseerd om perfect aan te

conventies om uiterlijk, expressie en potentieel in perfecte

vorm, functie en de toekomst. En dus

de basiseenheid zweeft. De body van

sluiten bij het potentieel van deze piano.

harmonie met elkaar te vermengen.

besloot een klein team van ingenieurs

de piano, de poten, het frame en de

in 2019 om het Facet-concept tot leven

basiseenheid zijn beïnvloed door veel

Superieure expressie van klank

Winnend ontwerper Jong Chan Kim bespreekt de creatie van de
Facet met de pianotechnici van Roland.

te wekken. Door een volledig werkend

vlakvormen die in de natuur voorkomen.

De rijke, resonerende pianoklank komt

model te bouwen dat mensen écht kunnen

En de naam 'Facet' is geïnspireerd op de

uit krachtige luidsprekers die diep in de

bespelen. De GPX-F1 Facet maakte zijn

structuur van een kristal. De afwezigheid

basis zijn geplaatst. Door het ontbreken

wereldpremière op CES 2020 in Las

van een klankbord benadrukt nog eens de

van een conventioneel klankbord stroomt

Vegas (V.S.) en is geïnspireerd op drie

elegante geometrie van deze futuristische

de kastklank door het buitenste frame

kernthema's: Design, Connectiviteit en

vleugel.

alvorens te reflecteren op het bovenblad
van de piano en uit te vloeien naar het

Evolutie. De innovatieve styling van de
Facet bevat suggestieve kristalachtige

Ontworpen voor ultieme piano-

publiek. In het frame en de basis bevindt

veelvlakken, en een unieke 'zwevende'

ervaringen

zich een reeks flat-panel-luidsprekers,
om de typische klankresonantie van het

look. Hij is uitgerust met onze nieuwste
piano modeling sound engine, het

Hoewel de kast eenunieke esthetiek

frame van een piano na te bootsen. De

recentste klavier en de nieuwste

introduceert die de huidige perceptie

resonatoren bovenaan versterken de

luidsprekersysteem - allemaal volledig

uitdaagt, levert ze ook de ultieme

diepte van het geluid nog verder. Tot

geoptimaliseerd voor deze one-of-a-

pianoklankbeleving aan zowel de pianist

slot projecteren de nearfield speakers

kind piano. De Facet biedt ook een

als aan het publiek. Naast het presenteren

de geluiden die de pianist het meest

naadloze toegang tot digitale content,

van een uniek en spannend profiel,

waarschijnlijk zal opmerken, zoals

online communicatie en nieuwe visuele

helpt de hoekige constructie ook bij het

dramatische, dynamische boventonen

GP609 Grand Piano
DE ULTIEME DIGITALE
VLEUGELPIANO-BELEVING

Kamervullende klank via krachtige speakers

Een inspirerende verzameling klanken

De GP609 beschikt over een ingebouwd geluidssysteem. Daarbij
levert de speciaal ontworpen multi-kanaals audio-technologie een
immersieve ruimtelijke sound, die net uit het hart van het instrument
lijkt te komen. Of je nu thuis speelt, of in grotere zalen, gaande van
restaurants naar hotellobby’s: je kunt steeds vertrouwen op een
krachtige, expressieve en controleerbare sound die eender welke
ruimte vult.

Verken veelzijdige sounds, met een uitgebreide selectie nietpianoklanken, zoals strijkers, blazers, orgel en nog veel meer. Met deze
extra sounds kun je een brede waaier muziekgenres spelen, die je
bovendien extra gemotiveerd houden. Je kunt tevens klanken stapelen,
door bijvoorbeeld één noot in te drukken om een pianoklank met het
geluid van strijkers samen te doen weerklinken.

Educatieve-features en -apps verbeteren je pianospel

Praktische wieltjes voor eenvoudige plaatsing

Een groot aantal ingebouwde functies helpen je om een betere pianist
te worden, met onder meer een selectie ingebouwde songs en een
metronoom voor het ontwikkelen van je timing. Of verken de enorme
verscheidenheid aan apps die je kunnen helpen bij het leren: door
de audio van je smartphone te streamen naar de luidsprekers van de
piano.

Terwijl traditionele vleugels omslachtig kunnen zijn, maken de
ingebouwde wieltjes van de GP609 het gemakkelijk om deze piano in
je woning te verplaatsen, en zo de perfecte plaats te vinden. En dankzij
de ruimtebesparende afmetingen kun je alle emoties van een vleugel
ervaren, zelfs wanneer de ruimte beperkt is. Thuis of onderweg: dit is dé
premium vleugel die tegelijk praktisch is.

De GP609 is het topmodel binnen de Roland GP digitale
vleugelserie. Hij combineert technologie en klassieke traditie
met een baanbrekende stijl: in één luxueus instrument. Dit
model met het geluid en het responsieve PHA-50 klavier van
de GP607, bouwt voort op dezelfde specificaties: met een
grotere kast die de iconische contouren van een klassieke
vleugelpianovolgt. Plus ingebouwde wielen die het praktische
gewicht van 148 kg nog beter beheersbaar maken. Als
je een toets indrukt, ontdek je meteen het krachtige en

K L E U ROPT IE S

meeslepende ingebouwde 7.1- luidsprekersysteem, dat met
zes luidsprekers én een woofer je muziekkamer vult met
multidimensionaal geluid: van rijke bas tot sprankelend hoog.
Polished Ebony

Polished White

GP607 Grand Piano
COMPACTE & BETAALBARE MINIVLEUGELPIANO

SuperNATURAL Piano Modeling-sound

Stream draadloos audio door de ingebouwde speakers

De sound van een akoestische piano is het resultaat van een eindeloze
reeks fysieke interacties. Een toets wordt ingedrukt, een hamer slaat
een snaar aan, die snaar resoneert binnen de behuizing, en nog
een duizendtal andere elementen geven de finale klank vorm. De
SuperNATURAL Piano Modeling-technologie van Roland simuleert al die
factoren. Voor de eerste maal klinkt én gedraagt een digitale piano zich
nu ook helemaal als een akoestisch instrument.

Een van de leukste manieren om je pianovaardigheden te
ontwikkelen is door mee te spelen met je favoriete nummers die op
een smartphone zijn opgeslagen. Met zijn ingebouwde draadloze
Bluetooth®-verbinding, gaat de GP607 nog een stap verder, door
muziek te streamen via de krachtige interne speakers van de piano;
wat resulteert in een inspirerende en immersieve ervaring, die je in
het hart van de performance plaatst.

Soepele, responsieve prestaties via het PHA-50 klavier

Het luxueuze uiterlijk en de authentieke feel van een
vleugelpiano

Net als de GP609 is de GP607 uitgerust met het Roland PHA-50
klavier. Daarmee kunnen veeleisende pianisten genieten van een
luxueus speeloppervlak dat zacht en responsief aanvoelt onder je
vingertoppen. Omdat elke toets houten zijkanten en een duurzaam
binnenwerk heeft, biedt de PHA-50 een traditionele look en een
vertrouwde feel die geen dure reparaties nodig heeft.

Veel pianisten willen van een vleugelpiano graag het
middelpunt van hun interieur maken; maar ze worden
afgeschrikt door de forse investering, onderhoudskosten en
loodzware afmetingen. De Roland GP607 is dé oplossing.
Verkrijgbaar in gepolijst ebbenhout of gepolijst wit, biedt dit
digitale model het onmiskenbare uiterlijk en speelcomfort
van een klassieke vleugel. En dat samen met de
authentieke klank die geleverd wordt door het ingebouwde
4.1-luidsprekersysteem, bestaande uit vier speakers en een

K L E U ROPT IE S

woofer. Met een compactere kast (927x1407x949mm) en
een concurrerende prijs is dit model de ideale instapper
in de Roland premium GP-serie, bestaande uit digitale
vleugelpiano’s.
Polished Ebony

Polished White

Hoewel de GP607 boordevol geavanceerde technologie zit, is dit
digitale model geruststellend traditioneel als het op stijl aankomt. De
GP607 combineert klassieke lijnen met een ruimtebesparende kast van
een compacte vleugelpiano. Hij maakt een gecultiveerd statement in
elke stijlvolle woning: met een afwerkingskeuze uit gepolijst ebbenhout
of gepolijst wit die je interieur aanvult.

LX708
LUXUEUZE PIANO MET ACHT LUIDSPREKERS, EEN ELEGANTE KAST EN
EEN RIJK KAMERVULLEND GELUID

Een piano die op het hoogste niveau communiceert

Prachtig eenvoudig. Simpelweg bloedmooi.

Heb je hoge verwachtingen van de pianoklank? De LX700-serie lost
ze in. Hiermee kun je kiezen uit twee piano's van wereldklasse in
één instrument: elk met een uitzonderlijk klankkarakter om nieuwe
inspiratie op te doen, geleverd door een krachtig luidsprekersysteem
dat je in het hart van de performance plaatst. Voor de meest
veeleisende pianisten is de LX708 een goede investering.

Als een piano zodanig goed klinkt als de LX708, moet hij er ook
goed uitzien. Van de hoge, indrukwekkende kast geflankeerd door
eendelige zijpanelen, tot de elegante voorpoten en uitgekiende
rondingen: dit instrument trekt je aan en verleidt tot spelen. Met
een afwerking in gepolijst ebbenhout, gepolijst wit of antracietzwart
als aanvulling op je interieur, is de LX708 een pronkstuk in élke
woonruimte.

Sensationele sound die je omringt
De LX708 is uitgerust met het innovatieve
Acoustic Projection System van Roland,
die de rijke, kamervullende klank van een
vleugel in een grote zaal reproduceert. In
het instrument zit een audiosysteem met
meerdere luidsprekers ingebouwd. Dat
wordt aangedreven door een krachtige
versterker, waarbij elke luidspreker een
specifieke rol vervult voor het leveren van
een superieure pianoklank.
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Als topmodel binnen Rolands LX700 serie, brengt de LX708 je al het plezier van het spelen op een traditionele vleugelpiano
in een geweldige live-ruimte. Dit luxueuze instrument maakt een gedurfd statement bij je thuis. Het valt op in het LX-gamma
met zijn hoge, imposante kast en een deksel dat opent voor een optimale geluidsprojectie. En met zijn krachtige achtluidsprekersysteem - dat klaar is om je huis met muziek te vullen, is de LX708 de ultieme keuze voor veeleisende pianisten.

Polished Ebony

Polished White

Charcoal Black

De kracht om te creëren ligt binnen
handbereik

Geweldige performances beginnen met
een geweldige sound

Het klavier en de pedalen van de LX708serie reageren trouw op je pianospel, met
een expressieniveau dat alleen door je
verbeelding wordt beperkt. Zwaar of licht,
snel of langzaam: ongeacht hoe je speelt,
deze klavieren en pedalen bieden de
nauwkeurigheid en expressie om je blijvend
te ondersteunen.

De nieuwste PureAcoustic Piano Modeling
van Roland gebruikt geavanceerde
technologie om de fysieke interacties
van een traditionele vleugel digitaal te
reproduceren. Het resultaat is een prachtig
rijk geluid dat tot nu toe alleen mogelijk
was met een akoestisch instrument.

LX706
DE HIGH-END HUISKAMERPIANO MET ZES-LUIDSPREKERSYSTEEM,
VLEUGELKLANK EN RUIMTELIJKE EFFECTEN

Superieure expressie met het dynamische klavier en de
pedalen
De LX706 geeft je pianospel karakter en expressie met het Hybrid Grandklavier en de Progressive Damper Action-pedalen. Elke toets is langer dan
bij traditionele digitale piano's, zodat het draaipunt verder naar achteren
zit, er minder druk nodig is én je handen langer fris blijven. Terwijl het
klavier de ideale balans biedt tussen druk, momentum, teruggaande
beweging en soepele verticale verplaatsing, ondersteunen de pedalen
een verscheidenheid aan genuanceerde technieken en brengen ze
veeleisende stukken tot leven.

Met zijn kleinere kasthoogte en gesloten deksel, is dit slanke model
ideaal voor pianisten die de ruimte voor de hogere LX708 niet
hebben - of kunnen missen. De strakke lijnen en glanzende afwerking
springen direct in het oog, terwijl bij nadere inspectie de kenmerkende
bouwkenmerken worden onthuld die de LX-serie zo aantrekkelijk
maken . Traditioneel en tijdloos - maar met een twist - is de LX706
een instrument dat je leefruimte aanvult zonder die te domineren.
Verkrijgbaar in Polished Ebony, Dark Rosewood en Charcoal.

Drieweg, zes-luidsprekers systeem

Twee verschillende pianomodellen

Met een meer gestroomlijnde kijk op het
Acoustic Projection System dan de LX708, is
de LX706 nog steeds krachtig en flexibel
genoeg voor elk muzikaal scenario: met een
drieweg, zes-luidsprekers lay-out. Elk van de
drie luidsprekerparen is geoptimaliseerd voor
een superieure geluidsweergave over het
gehele dynamische bereik van de piano.

De LX700 serie omvat twee totaal verschillende
pianomodellen; een klassieke Europese
vleugel met een rijk, diep klankkarakter; en
een Amerikaanse vleugel die helderheid en
scherpte benadrukt. Deze aanpak gaat veel
verder dan de typische klankvariaties van
conventionele digitale piano's. Bekijk dit als het
bezitten van twee piano's van wereldklasse,
die twee verschillende, maar complementaire
kanten van het pianoklankspectrum
vertegenwoordigen. Je kunt het geluid zelfs
aanpassen, zodat het precies is zoals jij het wilt.
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Voor pianisten die de Roland LX700 serie overwegen, en op zoek zijn naar de juiste balans tussen functies en prijs, loont het de
moeite om de LX706 van naderbij te bekijken. De LX706 is ontworpen voor veeleisende pianisten. Hij bevindt zich in het midden
van de LX700-serie. De LX706 biedt de klassieke prestaties van een akoestische vleugel in een huisvriendelijk formaat. Net als
bij het LX708 topmodel, beschikt hij over een keur aan authentieke pianoklanken en een dynamisch Hybrid Grand-klavier dat je
creativiteit stimuleert. Maar met een compactere behuizing, een gesloten deksel en een systeem met zes luidsprekers, combineert
de LX706 al die professionele prestaties aan een budgetvriendelijke prijs.

Compacte behuizing die uitnodigt tot spelen

Polished Ebony

Dark Rosewood

Charcoal Black

Geavanceerde technologie bij het
volledige assortiment
Elk model in de LX700-serie biedt een
andere combinatie van cabinet design,
klavier, pedalen en de ingebouwde
luidspreker lay-out. Maar ongeacht welk
LX700-model je ook kiest, je geniet
van veel dezelfde hoofdkenmerken die
standaard zijn in het hele gamma.

LX705
SUPERIEURE PIANOKLANK MET VIER LUIDSPREKERS IN HET MEEST
BETAALBARE MODEL VAN DE LX700-SERIE

Punchy geluid uit een krachtig vier-luidsprekersysteem

Stijlvolle behuizing met een compacte footprint

Hoewel hij minder luidsprekers telt dan de LX708 en LX706, biedt het
Acoustic Projection System van de LX705 nog steeds voldoende kracht
en punch voor de meeste muzikale scenario's, dankzij een twee-weg
lay-out met vier-luidsprekers, waar elke sectie een specifieke rol heeft bij
het leveren van een superieure toon. De vier luidsprekers zijn opgesplitst
in twee paar, waarbij elk paar is geoptimaliseerd voor een verbluffende
geluidsweergave, verspreid over het dynamische bereik van de piano.
Of je nu muziek speelt of streamt, je hoort elke noot in een meeslepend,
kristalhelder geluid.

Met de meest compacte behuizing in de LX700-serie past het
LX705-model perfect in je woonkamer of appartement. Het vormt
een aanvulling op je interieur, met zijn strakke lijnen en natuurlijke
afwerking. Traditioneel en tijdloos - maar met een twist - is de LX705
een instrument dat een stijlvol statement maakt zonder je woning te
domineren. Verkrijgbaar in Polished Ebony, Dark Rosewood, Charcoal en
Light Oak.

De sound van een concertgebouw:
thuis
De LX705 reproduceert niet alleen de rijke,
krachtige klank van een vleugel, maar ook
de ruimte waarin hij vaak wordt bespeeld.
Je voegt een nieuwe dimensie toe aan de
speelervaring met het instrument terwijl je
ontdekt hoe het klinkt en voelt in grotere
ruimtes, met natuurlijke galm, waaronder die
van concerthallen en studio's.

Kunnen genieten van de opwindende performance van een akoestische vleugel hoeft niet peperduur te zijn. Maak kennis met de

PHA-50 klavier
Heb je een verlanglijst voor je nieuwe
piano? Dan moet feel een prioriteit zijn. Van
het opbouwen van basisvaardigheden tot
expressie in een veeleisend stuk: de LX705
houdt je altijd geïnspireerd met zijn PHA-50klavier. Of je nu hamert of tikt op de toetsen,
je hebt de controle over een responsief
klavier dat trouw reageert op je aanraking en
techniek.
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Roland LX705. Terwijl de meest veeleisende pianisten het fijne willen weten van het LX708-topmodel en de middenklasse LX706modellen, zullen budgetbewuste muzikanten onder de indruk zijn van de LX705, die veel van dezelfde opvallende kenmerken
in een zeer concurrerend pakket behoudt. In de meest compacte behuizing van de LX700-serie bevindt zich een arsenaal aan
authentieke pianoklanken en ingebouwde effecten. Plus leerfuncties, Bluetooth-connectiviteit en het responsieve PHA-50-klavier
dat je vingers vleugels geeft. En met een vier-luidsprekersysteem dat je muziek de wereld instuurt, doet dit instrument uit de
LX700-serie veel meer dan wat je van een instapmodel zou verwachten.

Polished Ebony

Light Oak

Dark Rosewood

Charcoal Black

Oefen slimmer met de Piano Everyday
App
De Piano Everyday App van Roland
ondersteunt dagelijkse oefensessies, en
moedigt die ook aan. Dankzij deze routine
ontwikkelen je vaardigheden sneller. Je
kunt bladeren door een verscheidenheid
aan muziekpartituren, variërend van
klassiek tot pop. En dat als aanvulling op
de ingebouwde nummers in je piano uit de
Roland LX700-serie.

HP704

PREMIUM LOOK EN AUTHENTIEKE PIANO-TOUCH MET
EEN VIER LUIDSPREKERS TELLEND AUDIOSYSTEEM.

De HP704 biedt de stijl, de prestaties en de loepzuivere geluidsprojectie die je verwacht van een premium studiopiano. Met
zijn slanke en verfijnde behuizing maakt deze digitale piano een statement: ongeacht waar je hem bespeelt. Een scala aan
afwerkingen zorgt ervoor dat hij overal past. Het geavanceerde PHA-50-klavier, de ingebouwde leerfuncties en de Bluetoothconnectiviteit met muziekapps zorgen ervoor dat je altijd geïnspireerd wordt om te spelen, te ontdekken en jezelf te verbeteren.
De hoge, elegante kast herbergt een krachtig geluidssysteem met vier luidsprekers, dat een dynamische, ruimtevullende sound
levert terwijl je speelt. Of terwijl je ontspant tijdens het streamen van je favoriete muziek.

Leer sneller met de Piano Every Day-app.

Immersief vier-speaker systeem

Piano leren spelen hoeft geen opgave te zijn. De Piano Every Day-app
van Roland werkt op smartphones en tablets en communiceert met
je HP704 piano via Bluetooth. Hij laat je meespelen met je favoriete
nummers, en je performances opnemen zodat je ze kunt herbeluisteren
voor zelfevaluatie. Al vanaf vijf minuten oefenen per dag ontwikkelen
zo je muzikale vaardigheden.

De SuperNATURAL-technologie van de HP704 vat de essentie van een
akoestische piano in elke noot. En terwijl je speelt, komt je performance
tot leven via een geavanceerd akoestisch projectiesysteem met
vier luidsprekers; dat sprankelende hoge tonen, warme lage tonen
en alles daartussenin levert. De vier ingebouwde luidsprekers zijn
geconfigureerd in twee paar. En elk paar is geoptimaliseerd voor een
verbluffende geluidsweergave, over het volledige immense dynamische
bereik van de piano.

Eenvoudig en gesofisticeerd design

Je favoriete bladmuziek - binnen enkele seconden
beschikbaar.

De designers van Roland focussen niet alleen op de sound, maar maken
ook instrumenten die mooi zijn om naar te kijken wanneer je ze niet
bespeelt. Van de aantrekkelijke behuizing tot de elegante voorpoten en
verfijnde rondingen gebaseerd op het ontwerpconcept van de Roland
LX-topserie: de HP704 is een statement op zich. Elke afwerking is
zorgvuldig geselecteerd en vervaardigd, zodat je een piano kunt kiezen
die écht thuishoort in je woonkamer.

Met de Piano Every Day-app is het niet nodig om verzendkosten te
betalen of je huis te vullen met muziekboeken. Het is waanzinnig
makkelijk om meer dan 70.000 digitale muziekpartituren te
doorbladeren via Sheet Music Direct. Daar ontdek je voor iedereen
de gepaste muziekstukken: van pophits en filmsoundtracks die je
kinderen aan het spelen brengen, tot tijdloze jazz, klassieke stukken,
rock en blues.
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Dark Rosewood

Charcoal Black

Polished Ebony

Light Oak

White

HP702

COMPROMISLOZE PIANO-PERFORMANCE
EN STIJL

Met de betaalbare HP702 haal je stijl en premium piano-prestaties in huis. Oefen om middernacht, ondergedompeld in het
geluid dankzij de Headphones 3D Ambience-functie. Stream draadloos songs en app-audio via Bluetooth, of probeer de
ingebouwde oefeningen en verbeter je speelvaardigheden. Ongeacht het muzikale scenario: de HP702 levert een superieure
piano-ervaring, voor een veel lagere prijs dan je denkt. Geïnspireerd door de elegante en ronde kasten van traditionele
piano's brengt de HP-serie verfijning in elk huis of interieur. Plus, met zijn compacte afmetingen, een kleinere voetafdruk en
een lichter gewicht dan een traditionele akoestische piano, kun je de HP700 piano makkelijk verplaatsen: net zo lang tot je
dé perfecte plek vindt.

De professionele piano die levenslang bespeelbaar is.

Stijlvol design van de behuizing

Het is frustrerend om in een piano-instapmodel te investeren en dan
te beseffen dat de feel en klank ervan je kind beperkingen opleggen.
De HP702 ondersteunt elke stap van de muzikale reis van je kind.
Authentieke klanken en een aangename feel zorgen voor een geweldig
geluid én de inspiratie om door te gaan. En wanneer de vaardigheden
van de pianist zich ontwikkelen, past dit professionele model zich aan.
Wanneer je investeert in de HP702 dan investeer je in een piano die alles
aankan.

De compacte HP702 past naadloos in elke woonkamer of appartement,
en vult je interieur aan met de cleane lijnen, natuurlijke afwerking en
strakke rondingen van zijn behuizing. Traditioneel en tijdloos met een
eigentijdse twist: de veelzijdige model maakt een stijlvol statement
zonder te overdrijven. Afwerkingen verkrijgbaar in houtskoolkleur, donker
rozenhout, licht eiken en wit.

PHA-4 Standard-klavier

Leer sneller met de Piano Every Day-app.

Van beginners tot doorgewinterde artiesten: het PHA-4 Standard-klavier
van de HP702 haalt het beste van je pianospel naar boven. En met de
mogelijkheid tot snelle toetsherhalingen en hoge-resolutie sensing,
stelt dit responsieve klavier ook de meest veeleisende pianisten
tevreden. Je hoeft dus niet te upgraden wanneer je techniek verbetert.
De toetsen reproduceren zelfs de look en feel van écht ebbenhout
en ivoor. Dankzij hun textuur met vochtabsorberende eigenschappen
glijden je vingers er nooit af.

Piano leren spelen hoeft geen opgave te zijn. Slechts vijf minuten gerichte
dagelijkse training kan je spel verbeteren met de Roland Piano Every Dayapp. Die draait op je smartphone of tablet en communiceert met de piano
via Bluetooth, zodat die altijd paraat staat. Vind je favoriete nummers,
speel mee en de app neemt automatisch je performance of oefensessie
op.
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Light Oak

Dark Rosewood

Charcoal Black

White

KIYOLA KF-10
AMBACHTELIJKE DIGITALE PIANO COMBINEERT HANDGEMAAKTE STEVIGE
HOUTEN BEZHUIZING MET SUPERNATURAL MODELLING-TECHNOLOGIE

Met de hand gemaakt door meesters van de traditionele
Japanse houtbewerking
De ervaren vakmensen van Karimoku staan bekend om hun
perfectionisme en bouwen elke KIYOLA KF-10 kast in hun Japanse
fabriek, gelegen in dezelfde regio als het hoofdkwartier en de fabrieken
van Roland. De behuizingen worden vervolgens naar ons verscheept
voor de assemblage van de interne elektronica, luidsprekers en
klavieren. Door in elke fase milieuvriendelijke materialen en methoden
te gebruiken, garandeert dit gezamenlijke fabricageproces dat de
KIYOLA-serie ethisch verantwoord én van een constant hoge kwaliteit is.

Ergonomische pianobank

De KIYOLA KF-10 is niet alleen een
verfijnd visueel statement, maar is ook
zeer bespeelbaar, dankzij het nieuwste
PHA-50 klavier waarvan de dynamische
respons je laat spelen met een diepere
expressie. Elke toets combineert houten
zijkanten met een duurzaam binnenwerk
van gegoten materiaal. Dat zorgt voor zowel
een traditionele look als voor vele jaren
onderhoudsvrij pianospel.

KIYOLA KF-10 haalt voordeel uit de enorme
ervaring van Karimoku op het gebied van
meubelontwerp - en het bijbehorende
wetenschappelijk onderzoek - en bevat een
ergonomisch ontworpen pianobank. De bank
heeft een kenmerkende gebogen vorm die
een goede houding bevordert, een breder
zitvlak dat je gewicht gelijkmatiger verdeelt,
en een kussen van zacht schuim met hoge
dichtheid.

in een samenwerking tussen Roland en de Japanse meubelontwerper Karimoku, bereikt een perfecte harmonie tussen vorm
en functie: het is een krachtig instrument dat een geraffineerd statement maakt in je woning. De modelnaam KIYOLA KF-10
de hand vervaardigde houten behuizing biedt die een mooie aanvulling vormt op je woonruimte en levensstijl. Ondertussen
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levert de aanwezigheid van de innovatieve digitale pianotechnologie van Roland de prestaties die je als pianist verlangt: met
topfuncties zoals SuperNATURAL Piano-klankmodellering, dynamic sensing-technologie via het PHA-50-klavier, draadloze
Bluetooth®-connectiviteit met je favoriete apps om muziek te maken, en een dynamische reeks luidsprekers die je huis met
geluid vullen. De KIYOLA KF-10 is een digitale piano om te bewonderen en om van te genieten. Hij is verkrijgbaar in Walnut,
Pure Oak of Sheer White en wordt geleverd met een voetpedaal en een ergonomisch ontworpen pianokruk.

De KIYOLA KF-10 is ontworpen door Karimoku - de grootste houten
meubelmaker in Japan sinds 1940, en een bekende exponent van
milieuvriendelijke houtsoorten met een laag formaldehyde gehalte. Het
instrument onderscheidt zich van alle andere piano's op de markt. Het
resultaat is een slanke, stijlvolle en ergonomisch gevormde kast die in
Japan met de hand is vervaardigd; met natuurlijk hout dat je woonruimte
aanvult als een ambachtelijk meubelstuk. De individuele nerfpatronen
en de natuurlijke veroudering van het hout zijn uniek voor elke piano, en
perfect voor pianisten die een statement willen maken.

Speelbaar PHA-50 klavier

Digitale technologie versmelt met ambachtelijke traditie bij de nieuwe KIYOLA KF-10. Deze verfijnde digitale piano, gecreëerd

betekent "elegantie en schoonheid" en is visueel uniek in de moderne pianomarkt; omdat hij een volledig natuurlijke, met

Karimoku handgemaakte, volledig houten behuizing

Pure Oak

Sheer White

Walnut

Draadloze Bluetooth® connectiviteit
met muziekapps
De KIYOLA KF-10 kan draadloos verbinding
maken met een smartphone of tablet voor
toegang tot de beste muziekapps. Met de
speciale app op je Android- of iOS-apparaat,
kun je je piano personaliseren door interne
klanken te selecteren, interne songs af te
spelen en de ingebouwde metronoom in te
stellen.

DP603

EEN SLANKE EN STIJLVOLLE DIGITALE PIANO PERFECT
VOOR MODERNE WOONRUIMTES

Omdat hij authentieke pianoklanken combineert met een hedendaags design, is de Roland DP603 de ideale keuze voor
moderne pianisten. De stijlvolle kast en het minimalistische ontwerp passen perfect in elke moderne leefruimte. Maar de
aantrekkingskracht van de DP603 is niet alleen oppervlakkig. Want hij is voorzien van onze nieuwste SuperNATURAL
Pianomodeling voor rijke, dynamische klanken en een PHA-50 klavier waarmee je veeleisende stukken met expressie
en karakter kunt uitvoeren. Ondertussen wordt een selectie van ingebouwde oefenfuncties ondersteund door draadloze
connectiviteit met een tablet of smartphone: voor audioweergave en app-connectiviteit. Daardoor is de DP603 een digitale
piano die je vaardigheden onafgebroken blijft ontwikkelen.

Een stijlvolle piano voor de moderne woning

Leer sneller met digitale technologie

De Roland DP603 onderscheidt zich van andere modellen op de
markt. Slank, stijlvol en ingetogen: het lineaire kastontwerp beperkt
rondingen en versieringen tot een minimum, waardoor deze piano
een subtiel maar geraffineerd statement in je woning maakt. Een
geïntegreerd klavierdeksel opent soepel en verandert in een elegante
muzieksteun. Vervolgens sluit het opnieuw discreet met een veilige
soft-fall beweging. Ondanks zijn compacte diepte van 35 cm (13,5 inch)
biedt de DP603 dezelfde befaamde duurzaamheid waar de DP-reeks
van Roland al sinds 2003 om bekend staat.

De DP603 ondersteunt je ontwikkeling bij elke stap. Verbeter je
vaardigheden sneller met 300 ingebouwde songs die klaar staan om te
spelen, een ingebouwde metronoom die je timing aanscherpt, en een
geïntegreerde recorder om je vorderingen te beoordelen. Ondertussen
verbeteren de USB afspeel/opslagfuncties je oefensessies, terwijl de
Twin Piano-modus een leerling en leraar samen laat spelen in hetzelfde
register. En door je tablet via Bluetooth® MIDI of USB aan te sluiten, heb
je toegang tot online oefenvideo's of muziekapps zoals Piano Partner 2
van Roland.

Een dynamisch luidsprekersysteem vult je woning met
muziek

Druk jezelf uit met SuperNATURAL Piano Modeling

Het ingebouwde luidsprekersysteem van de DP603 projecteert een
warm, omhullend geluid, met regelbaar volume zodat je luid of zacht
kunt spelen, afhankelijk van het moment. Deze piano gaat zelfs nog
verder, en doet dienst als draadloos luidsprekersysteem, zodat je
thuis geen extra hifi- of stereosysteem nodig hebt. Via de draadloze
Bluetooth-technologie link je de Roland DP603 gewoon met je
smartphone of tablet, en speel je vervolgens je favoriete nummers af
via de interne luidsprekers. Of nog beter nog: speel je ermee samen!
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Polished Ebony

Polished White

Contemporary Black

Stijl ontmoet brains in de Roland DP603, die zijn minimalistische look
combineert met muzikantvriendelijke ingebouwde technologie. Dit model
beschikt over dezelfde sound engine als de LX/HP-topmodellen van
Roland. En je hoort de voordelen van onze veelgeprezen SuperNATURAL
Piano Modeling in een uitvoering die de rijke, dynamische respons van een
akoestisch instrument feilloos nabootst. Je zult ook het nieuwe PHA-50
klavier waarderen. De mix van hout en gegoten materialen zorgt ervoor dat
de toetsen spelen als traditioneel ivoor, maar dan zonder het bijbehorende
onderhoud en de kosten.

P IA NO E V E RY DAY-A P P

Piano Every Day is een unieke en innovatieve app voor Roland
LX700- en HP700-serie piano's, die ook kan worden gebruikt met
andere digitale of akoestische piano's om regelmatig oefenen aan
te moedigen. Verschillende dagelijkse oefeningen richten zich op
elk aspect van je techniek. Zo ontwikkel je de vaardigheid van elke
hand (en beide handen samen), leer je in verschillende tempo's
spelen en kun je zelfs je laatste oefensessie opnemen om te
ontdekken hoeveel vooruitgang je hebt gemaakt. Piano Every Day
is gratis te downloaden van de App Store (iOS) en van Google Play
(Android). Download nu en word vandaag nog
een betere pianist.

Compatibele piano's: LX705, LX706, LX708, HP702, HP704

P IA NO PA RT NE R 2 V E RS ION 2 .0

De Piano Partner 2-app voor mobiele iOS- en Android-apparaten
helpt je op een laagdrempelige, leuke en interactieve manier
muziek te leren spelen en ervan te genieten met je digitale Rolandpiano. Songs en DigiScore Lite tonen de interne muziekcollectie
van de piano op het scherm van je smartphone of tablet, terwijl de
Rhythm- en Flash Card-modi je skills verbeteren met intelligente
begeleiding en uitdagende muzikale oefeningen. Piano Partner 2
maakt het ook mogelijk om je smartphone of tablet te gebruiken als
een afstandsbediening voor je Roland-piano, en beschikt over een
intuïtieve grafische interface voor een nog makkelijkere bediening.
Compatibele piano's: GP609, GP607, LX-17, LX-7, HP605,
HP603A/HP603, HP601, RP501R, RP102, KIYOLA
KF-10, DP603, F-140R, FP-90, FP-60, FP-30, FP-10,
GO:PIANO(GO-61P)*, GP:PIANO88(GO-88P), GO:PIANO
met ingebouwde Alexa (GO-61P-A)*,

P IA NO DE S IGNE R

Verander je Roland digitale piano in een op maat gemaakt instrument
met Piano Designer. Deze baanbrekende app geeft je toegang tot

APPS DIE HELPEN HET BESTE UIT JE PIANOSPEL TE HALEN

de interne parameters van je piano. Zo kun je de klankelementen
aanpassen aan je persoonlijke smaak, speelstijl en muzikale projecten.
Net zoals een ervaren technicus een akoestische piano afstemt

De digitale piano's van Roland maken je speelervaring leuker én productiever, door je meteen toegang te geven tot de beste apps

op een artiest of sessie, kun jij met de Piano Designer-app al die

via Bluetooth® of USB. Of je nu kiest voor Piano Every Day om doeltreffender te oefenen, voor Piano Partner 2 voor een natuurlijke

elementen eenvoudig bedienen vanaf het grafische touchscreen van

interactie met de ingebouwde songs van je instrument of voor Piano Designer om de klankparameters van je gekozen model te

je mobiele apparaat, of kiezen uit kant-en-klare instellingen die door

verfijnen: àlles wat je nodig hebt is een smartphone of tablet om een wereld van mogelijkheden te openen.

wereldberoemde experts zijn gecreëerd.
Compatibele modellen: LX708, LX706, LX705, HP704,
HP702, HP701 (Region Limited Model), GP609, GP607,
LX-17, LX-7, HP605, HP603, HP603A, HP601, KF-10,
LX-15e, HP508, HP506, HP504, DP603, DP90Se, DP90e,
FP-90, FP-80, FP-60

PIANO SPECIFICATIE VERGELIJKINGSTABEL

Model

GP609

Klankgenerator

SuperNatural Piano Modeling

SuperNatural Piano Modeling

PureAcoustic Modeling

Klanken

319

307

324

Klavier

PHA-50

PHA-50

Hybride Vleugel met Haptische Feedback

Aantal luidsprekers

7.1

5.1

8

Speakerafmetingen

25cm, 2 x (12cm + 5cm)

20cm, 2 x (12cm + 5cm)

2 x (25cm met Sp + 12cm x 8cm met
Sp Box + 12cm x 8cm + 2.5cm)

Nominaal vermogen

20W, 2 x (12W + 11W)

20W, 2 x (20W + 5W)

2 x (20W + 6W + 6W + 5W)

Headphone 3D Ambience

Ja

Ja

Ja

Draadloze connectie

Bluetooth MIDI en Audio

Bluetooth MIDI en Audio

Bluetooth MIDI en Audio

Gewicht

148kg

86kg

110.5kg

Afmetingen

1445 (B) x 996 (H) x 1501 (D) (mm)

1407 (B) x 927 (H) x 949 (D) (mm)

1395 (B) x 1180 (H) x 491 (D) (mm)

Beschikbare kleuren

Polished Ebony, Polished White

Polished Ebony, Polished White

Charcoal Black, Polished Ebony,
Polished White

Model

LX706

LX705

HP704

Klankgenerator

PureAcoustic Piano Modeling

PureAcoustic Modeling

SuperNatural Piano Modeling

Klanken

324

324

324

Klavier

Hybride vleugel

PHA-50

PHA-50

Aantal speakers

6

4

4

Speakerafmetingen

2 x (25cm met Sp Box + 12cm x 8cm met
Sp Box + 2.5cm)

2 x (12cm + 2.5cm met Sp Box + 5cm)

2 x 12cm + 2.5cm, 2 x 5cm

Nominaal uitgangsvermogen

2 x (25W + 7W + 5W)

2 x 25W, 2 x 5W

2 x 25W, 2 x 5W

Ja

Ja

Ja

Bluetooth MIDI en Audio

Bluetooth MIDI en Audio

Bluetooth MIDI en Audio

98kg

76.1kg

61kg

1383 (B )x 1118 (H) x 493 (D) (mm)

1383 (B) x 1038 (H) x 468 (D) (mm)

1377 (B) x 1113 (H) x 468 (D) (mm)

Beschikbare kleuren

Charcoal Black, Dark Rosewood,
Polished Ebony

Charcoal Black, Dark Rosewood,
Light Oak, Polished Ebony

Charcoal Black, Dark Rosewood, White,
Light Oak, Polished Ebony

Model

HP702

KF-10

DP603

Klankgenerator

SuperNatural Piano Modeling

SuperNatural Piano Modeling

SuperNatural Piano Modeling

Klanken

324

271

307

Klavier

PHA-4 Standard

PHA-50

PHA-50

Aantal speakers

2

4

2

Speakerafmetingen

2 x 12cm

2 x 12cm + 2 x 5cm

2 x 12cm

Nominaal uitgangsvermogen

2 x 14W

2 x 30W

2 x 30W

Ja

Ja

Ja

Bluetooth MIDI en Audio

Bluetooth MIDI en Audio

Bluetooth MIDI en Audio

54.4kg

33.2kg

47kg

1377 (B) x 1067 (H) x 468 (D) (mm)

1396 (B) x 782 (H) x 337 (D) (mm)

1398 (B) x 783 (H) x 311 (D) (mm)

Charcoal Black, Dark Rosewood,
White, Light Oak

Pure Oak, Sheer White, Walnut

Contemporary Black, Polished Ebony,
Polished White

Headphones 3D Ambience
Draadloze connectie
Gewicht
Afmetingen

Headphone 3D Ambience
Draadloze connectie
Gewicht
Afmetingen
Beschikbare kleuren

Topmodel mini-vleugelpiano

Concert Huiskamerpiano

Huiskamerpiano

GP607

Mini-vleugelpiano

Luxueuze Huiskamerpiano

Compacte Ambachtelijke Piano

LX708

Topmodel huiskamerpiano

Premium Huiskamerpiano

Compacte Premium Piano

De beschikbaarheid van de Bluetooth-functie hangt af van het land waar je dit product aankoopt. Alle specificaties en uiterlijkheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
ROLAND en SuperNATURAL zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstenmerk van Apple Inc. Android is een handelsmerk van Google Inc.
Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc. Het Bluetooth®-merk en bijhorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van die
merken door Roland gebeurt onder licentie. Bedrijfs- en productnamen in dit document zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars.
Het is bij wet verboden om audio-opnames, video-opnames, kopieën of revisies te maken van auteursrechtelijk beschermd werk van derden (muziek, videobeelden, uitzendingen, live optredens, of ander
werk), hetzij geheel of gedeeltelijk, en om het te verdelen, verkopen, verhuren, uit te voeren of uit te zenden zonder toestemming van de houder van het auteursrecht. Gebruik Roland-producten niet voor
doeleinden die inbreuk kunnen maken op een auteursrecht van een derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inbreuken op auteursrechten van derden die ontstaan uit uw gebruik van dit product.

www.roland.com

