
TEST KLAVIATUR

Text: Ulf "Vinyl" Stenberg

Physis K4 är en masterklaviatur som kan expanderas med Physis-kortet Physical Modeling Piano Board. Det yttre 

imponerar med bland annat åtta separata MIDI-anslutningar, lika många anslutningar för pedaler, fyra USB-host-

anslutningar och tjugosju realtidskontroller vilka kan konfigureras helt fritt.

TYP Masterklaviatur med expansionsmöjlighet 

KLAVIATUR 88-tangenters anslagskänslig, vägd klaviatur med channel aftertouch

TONGENERATOR Physical Modelling

ANTAL RÖSTER Physical Modelling: full polyfoni, HDSE: 128 röster

MULTITIMBRALITET 2 ljud internt

ANSLUTNINGAR Hörlur, L/mono audio out, R audio out, 8 ingångar för pedaler, 2 MIDI-ingångar 

(din), 8 MIDI-utgångar (din), 4 USB-to-device, och 1 USB-to-host

LJUDMINNESPLATSER 128 Performance med 4 scenes i varje (alla fullt programmerbara)

EFFEKTER Kompressor, förstärkarsimulator, en multieffekt samt EQ. Mastereffekt med delay och 

chorus, en reverbenhet samt en master-EQ

VIKT 19,8 kg

PRIS K4 utan Physis-kortet: 14 995 kronor, med expansion: 22 300 kronor 

DISTRIBUTÖR Jerker Antoni Konsult AB, www.jerkerantoni.se

För a�  sä� a ihop olika ljud i K4 kan du använda 
upp till å� a zoner. En zone kan innehålla e�  ljud 
från den interna ljudmotorn eller externa ljud på 
valfri MIDI-kanal. Inställningar för varje zone 
innefa� ar bland annat MIDI-utgång, MIDI-
kanal, program change, volym, transponering, 
inställningar för a� ertouch, velocity och key-
boardintervall. Varje zone har e�  helt valfri�  in-
tervall vilket innebär a�  du kan både göra layers 
och spli� a ljud hur du vill. 

PERFORMANCE OCH ZONER
Physis har plats för 128 Performance. Varje 
performance i K4 består av upp till å� a zoner. 
Varje performance innefa� ar fyra undergrup-
per, så kallade scenes. Varje scene innehåller all 
information som sammansä� er varje ljud eller 
uppsä� ning ljud. Den innehåller inställningar 
för de å� a zonerna, fyra olika uppsä� ningar av 
de tjugosju realtidskontrollerna, inställningar för 
de å� a pedalerna, inställningar för de tre pitch/
modulationshjulen, å� a MIDI-mappningar för 
ingångar samt å� a MIDI-initialiseringsmedde-
lenden. 

Physis K4 

Kraftfull masterklaviatur

volym, panorering, reverb send, chorus send, 
samt transponering. För varje zone � nns dess-
utom olika kurvor som bestämmer hur velocity 
och a� ertouch gradvis ska påverka olika ljud. 

Intervallet på varje zone är valfri�  och kan 
ställas från en tangent upp till hela klaviaturen. 
Andra parametrar som ställs för varje zone är 
MIDI-port och MIDI-kanal, program change, 
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