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Arta pianului

Un un pian de concert conține peste nouă mii de piese de

precizie, prelucrate din lemn fin, metale rigide, fibre moi, rășini

compuse și nenumărate alte materiale naturale și artificiale.

Simpla asamblare a fiecărei componente pentru a crea un pian

de concert este, în sine, un imens angajament.

Cu toate acestea, procesul de fabricare a unui instrument de

precizie cum este pianul de concert, capabil să exprime

subtilitățile emoționale ale sufletului uman, un instrument care

umple de plăcerea muzicii de calitate săli mari de concerte,

încântând publicul și un instrument cu o sonoritate unică, propre

lui ... un astfel de proces de creație necesită o căutare pasionată,

de excelență, cu generații de acumulare de cunoștințe și

expertiză.

La Kawai, acest proces de creație este “Arta Pianului”.

The ar t of the Piano
Agrandpiano instrument consists of over nine-thousand precision parts, crafted from

fine woods, rigidmetals, soft fibres, compoundresins,andcountless other naturaland

man-made materials. Simply assembling each component into the mere form of a

grand pianois, in itself, an immense undertaking.

Yet the process of crafting such raw materials into a precision instrument, that is

capable of expressing the emotional subtleties of the human soul, an instrument that

illuminates grand concert halls, leaving audiences enchanted, and an instrument that

trulysingswith auniquevoice allof its own…suchaprocessrequiresapassionate quest

forexcellence, with generations of knowledge andexpertise.

At Kawai, thisprocess is fittinglyregarded as the art of thepiano.
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GX-2
180 (L) x 152 (W) x 102 (H) cm
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Superb tone is the first hallmark of every Kawai piano, with countless

hours of research and development paying dividends in perfecting the GX

Series’ exceptional sound. Yet, playing the piano is as much a tactile

experience as it is auditory; professional pianists demand greater speed,

control, and power from every key stroke. Fortunately, consistent, ultra-

responsive touch remains a Kawai speciality, with continued innovation

providing a trulyunparalleled playingexperience.

Tonul superb este primul semn distinctiv al fiecărui pian Kawai, cu
nenumărate ore cercetare și dezvoltare pentru perfecționarea sunetului
excepțional al seriei GX. Cu toate acestea, a cânta la pian este la fel de
mult o experiență tactilă cât și una auditivă; Pianiștii profesioniști cer o
viteză mare de răspuns, control si volum de la fiecare clapă apăsată. Din
fericire, atingerea fermă, ultra-receptivă rămâne o specialitate Kawai,
preocupat de o inovație continuă, oferind pianiștilor o experiență cu
adevărat fără egal.

The GX Series is aunified line of sixsuperb instruments, offering one consistent level

of exceptional grand piano performance. Each GX Grand Piano is the result of

uncompromising craftsmanship, honed by generations of experience and refinement.

Seria GX este o linie unică de șase instrumente superbe, oferind
un nivel excepțional de performanță a pianului. Fiecare GX
Grand Piano este rezultatul unei manufacturi fără compromisuri,
înnobilată de generații de experiență și rafinament.

GRAND PIANOS

Seria GX

GX-7
229 (L) x 157 (W) x 102 (H) cm
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GX-5
200 (L) x 153 (W) x 102 (H) cm

GX-6
214 (L) x 154 (W) x 102 (H) cm

GX-3
188 (L) x 152 (W) x 102 (H) cm

GX-1
166 (L) x 150 (W) x 102 (H) cm
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În 1971, Kawai a revoluționat tehnologia pianului prin utilizarea
pieselor din ABS la componetele fine ale mecanismului pianului. Acest
material rigid, stabil la schimbările de mediu, a rezolvat multe dintre
problemele asociate componentelor din lemn, cum ar fi crăpăturile în
condiții de solicitare continuă și deformarea datorată schimbărilor de
mediu. Mecanismul Millennium III Upright utilizează componente din
ABS, mai rezistente, ceea ce a permis inginerilor Kawai să optimizeze
în continuare viteza de repetiție și răspuns al clapelor.

In 1971 Kawai revolutionised piano technology by introducing ABS parts within

the fine workings of the piano action. This rigid, atmospherically stable compound

material, addressed many of the problems associated with wooden components, such

asbreakages undercontinual highstress, and shrinkingand swellingdueto changes in

climate. The Millennium III Upright Action utilises stronger ABS Carbon parts,

allowing Kawai engineers to furtheroptimise key repetitionand responsespeed.

K-300
122 (H) x 149 (W) x 61 (D) cm

K-15
110 (H) x 149 (W) x 59 (D) cm

K-200
114 (H) x 149 (W) x 57 (D) cm

Pianinele din Seria K oferă un nivel de calitate și performanță tonală
care rivalizează cu multe piane cu coadă. Cu o construcție robustă care
oferă o fiabilitate ridicată pentru mulți ani, aceste instrumente sunt o
alegere excelentă pentru audiții, școli și alte instituții.

K Series upright pianos offer a level of tonal quality and performance to rival many

grand pianos. With sturdy construction for years of reliable service, these instruments

are an excellentchoiceforauditoriums, schools,and otherinstitutional settings.

PIANINE

Seria K

K-800
134 (H) x 153 (W) x 65 (D) cm

K-500
130 (H) x 150 (W) x 62 (D) cm

K-600
134 (H) x 153(W) x 65 (D) cm



Mecanismul de claviatură Responsive Hammer III (RHIII) utilizat de
instrumentele din seria CN prezintă ciocănele cu greutate ponderată,
detecție clape cu trei senzori, contragreutăți și un design rigid care
asigură o experiență naturală de redare a pianului.

The Responsive Hammer III (RHIII) keyboard action utilised by the CN series

instruments features grade-weighted hammers, triple-sensor key detection,

counterweights and a rigiddesign that ensures a naturalpianoplayingexperience.
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O gamă accesibilă de instrumente de înaltă calitate, seria populară CN
este dotată cu tehnologie de eșantionare progresivă Harmonic
Imaging™ cu 88 de clape și mecanism de claviatură ponderat la nivel,
stabilind un nou standard în ceea ce privește valoarea și performanța
pianului digital.

An affordable range of high specification instruments, the popular CN Series feature

Progressive Harmonic Imaging™ 88-key sampling technology and grade-weighted

keyboard actions,establishinga new standard indigital pianovalue andperformance.

PIANE DIGITALE

Seria CN

Let-offmechanism

Hammer pivot point Ivory Touch  keysurface

CN27

CN37

Gama Concert Artist (seria CA) este pur și simplu cel mai bun pian
digital disponibil, cu o experiență bogată, de 90 de ani, în realizarea
instrumentelor acustice fine, Kawai a creat o serie de piane digitale care
oferă nuanțe, artă și o experiență muzicală excepțională.

Mecanismul de claviatură Grand Feel II (GFII) utilizat de cele mai
recente instrumente Concert Artist oferă cele mai lungi clape din lemn
și pivotul corespunzător, cu detecție triplu senzor, contragreutăți
echilibrate și suprafețe de lux a clapelor din Ivory+Ebony Touch.

The Concert Artist range are quite simply the finest digital pianos available, with our

rich, 90 year heritage in crafting fine acoustic instruments inspiring a selection of

digitalpianos that deliver nuance,artistry, and an exceptional musical experience.

The Grand Feel II (GFII) keyboard action utilised by the latest Concert Artist

instruments features the longest wooden keys and key-pivot available, with triple-sensor

detection,graded counterweights,and luxurious Ivory+EbonyTouchkeysurfaces.

PIANE DIGITALE

Seria CA

CA67

CA97

Weightedhammer

Let-offmechanism

Wooden key

Balance pins

Graded counterweights

Ivory Touch  keysurface

SoundboardSpeaker

CA17

Triplesensor

Key pivot point 

Weightedhammer

Triplesensor

CounterweightsEbonyTouch  
keysurface



CONTROLER PIAN VIRTUAL

VPC1 NEW

NEW

Considerat de cunoscătorii din industria muzicală ca fiind pianele de
scenă tipice, Seria MP oferă o senzație de neegalat la atingere, un sunet
superb și un control excelent al performanțelor live - corespunzând
cerințelor muzicienilor profesioniști, atât în studio, cât și în concerte.

Regarded by music industry insiders as quintessential stage pianos, the MP Series

offer unrivalled touch, superb sound, and excellent live performance control –

fulfillingthe requirements ofprofessional musicians, whether inthe studio orontour.

PIANE DIGITALE DE SCENĂ

Seria MP

MP11

VPC1 este un controler de claviatură profesional MIDI dezvoltat special 

pentru utilizarea cu software-ul virtual de pian, oferind un nou standard de

performanță și expresie.

The VPC1 is a professional MIDI keyboard controller developed especially for use  

with virtual piano software, delivering a  new  standard  in performance and  expression.

Compacte și portabile, instrumentele multifuncționale ES8 și ES110
oferă un răspuns realist al claviaturii, difuzoare puternice și o selecție
de sunete excelente, potrivite pentru diverse instrumente muzicale -
oriunde s-ar întâmpla, indiferent de ocazie.

Compact and portable, the multi-purpose ES8 and ES110 instruments feature

realistic keyboard actions, powerful speakers, and a selection of excellent sounds

suitablefor various musical – wherever the venue, and whatever theoccasion.

PIANE DIGITALE PORTABILE

Seria ES

ES8
MP7

ES110

Additional HM-4 Designer Stand & F-301 Triple Pedal  accessories also  available.

Suplimentar sunt disponible Standul HM-4  & Pedalierul triplu F-301 .

Additional HML-1 Designer Stand & F-350 Triple Pedal  accessories also  available.

Suplimentar sunt disponibile Standul HML-1 & Pedalierul triplu F-350 .



Gama Compact Line digitale oferă o introducere excelentă în seria
pianelor digitale de calitătate Kawai și este ideală pentru pianiștii care
au nevoie de un instrument modern, subțire, fără ca prin aceasta să se
sacrifice autenticitatea atingerii sau calitatea tonală.

The Compact Line range of digital pianos provide an excellent introduction to

Kawai quality, and are ideally suited to pianists that require a modern, slimline

instrument without wishing to sacrifice touch authenticity ortonal quality.

PIANE DIGITALE COMPACTE

Seria CL

CL36
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