
Varje filter har två outputbussar.
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Som masterklaviatur är den mycket kraftfull 

med sina anslutningar och funktioner.
För a�  underlä� a användandet av olika externa 
moduler � nns här en möjlighet a�  skapa virtuella 
instrument. Genom dem kan du de� niera vilken 
MIDI-port och vilka MIDI-kanaler som skall an-
vändas till den externa ljudmodulen. Du kan då 
använda modulernas namn i menyerna på Physis 
på e�  enkelt sä� . Dessutom kan du inte bara be-
stämma program change-mappning utan även 
de� niera ljud utifrån dess namn i modulen. Varje 
virtuellt instrument har å� a ljudbanker, Con-
trol Change Table och NRPN-table (i princip 
maskinspeci� ka parametrar). I praktiken inne-
bär det a�  du kan se i displayen på Physis vilka 
parametrar du påverkar i varje modul. I Physis 
internminne kan du spara tio stycken virtuella 
instrument. Har du USB-sticka kan du spara e�  
obegränsat antal.

GEDIGEN KONSTRUKTION
Physis K4 är en tung gedigen konstruktion. Kla-
viaturen är en mycket bra, om än aningen tung, 
vägd klaviatur med å� ioå� a tangenter. Den � nns 
även i en sju� iosextangenters variant. Klaviatu-
ren har a� ertouch men dock endast channel af-
tertouch, eller monofonisk a� ertouch som det 
också kallas. När man ser mängden anslutningar 
och funktioner på K4:an är det nästan så man 
förväntar sig polyfonisk a� ertouch. Längst till 
vänster på panelen si� er tre kontrollhjul varav 
e�  är � ädrande i mi� enläget. Man skulle kunna 
säga e�  pitch-hjul och två modulationshjul men 
möjligheterna a�  styra MIDI i K4 är så stora a�  
de kan användas för valfri parameterkontroll. Sli-
dern längst till vänster på panelen märkt Audio 
styr totalvolymen från den interna ljudmotorn. 
Alla andra realtidskontroller kan kon� gureras 
helt fri� . Du kan styra valfri kontroller, NRPN, 
RPN, program change och pitch. De nio knap-
parna längst ner kan förutom de� a även skicka 
Note On-meddelanden på valfri zone. Knap-
parna kan fungera på tre olika sä� . Normalt, det 
vill säga a�  de är på när man håller ner dem och 
av när de släpps. Toggle, vilket innebär a�  de sä� s 
på och stängs av med vartannat tryck. De kan 
även skicka e�  värde som stegvis ökar med varje 
tryck. Knapparna visar status med en inbyggd 
LED. E�  stort plus är a�  man valt färgerna blå 
och röd istället för de vanliga grön och röd. Det 
senare har jag, och några med mig, mycket svårt 
a�  se skillnad på.

Utöver knapparna � nns även nio ra� ar samt 
nio sliders vilka var och en kan ha olika adres-
ser för varje zone. I varje zone kan du även växla 
mellan fyra separata uppsä� ningar, banker av 
kontrollerna. Kontrollerna kan ha helt olika 
funktioner i varje bank. Benämningen Bank syf-
tar till Control Banks och används för a�  beskriva 
a�  man kan växla realtidskontrollernas funktion 
på e�  enkelt sä� . Begreppet är vilseledande e� er-
som bank o� ast betyder något annat i syntvoka-
bulären. A�  kalla dem Page hade varit e�  bä� re 

och tydligare val. För a�  y� erligare lägga lök på 
laxen tycker jag a�  bankhanteringen är onödigt 
omständig. Du kan inte göra en bank tillgänglig 
genom a�  använda de dedikerade knapparna 
utan måste ner i edit-lägets menyer och gräva. E�  
helt onödigt steg i mi�  tycke. Under bank-knap-
parna si� er å� a knappar för zonerna. De fungerar 
som on/o� -knappar för respektive zone. Liksom 
med bankerna måste man in i edit-läget för a�  
starta upp en ny zone. Knapparna fungerar en-
dast på zoner som redan är förberedda. Återigen 
e�  helt onödigt steg.  Exempelvis hade shi� -zone 
kunnat användas som e�  kortkommando för a�  
sä� a på och komma till MIDI-inställningarna för 
den valda zonen.

I mi� en av panelen si� er en bra färgskärm på 
4,7” (480x272 pixlar). Under displayen si� er 
fyra knappar. I editeringsläge används knap-
parna till a�  göra olika val på skärmen. I spel-
läge används de till a�  välja en av fyra möjliga 
scener. Dessa utgör i princip en subgrupp med 
performance där varje scene kan vara e�  helt 
ny�  performance. Alla inställningar som ljud, 
program change, inställningar för zoner, MIDI-
kanaler och MIDI-controllers kan vara helt olika 
för varje scene. Varje scene kan också ha e�  eget 

namn vilka alla syns samtidigt på displayen. Ex-
empel på hur de� a kan användas är a�  skapa oli-
ka klanger av samma ljud som exempelvis bright, 
mellow, so� , layer på e�  pianoljud. 

Till höger om displayen si� er e�  joghjul, 
knappar för a�  öka och minska värden stegvis, 
en shi� -knapp, skärmens navigeringsknappar, 
en knapp för global transpose, en numerisk av-
delning samt mode-knappar (Info, Edit, Chain, 
System). Längst ut till höger hi� ar man trans-
portknappar för extern sequenser. 

Anslutningsmöjligheterna på baksidan är 
minst sagt imponerande. Här � nns å� a ingång-
ar för valfri typ av fotpedal, å� a MIDI-utgångar 
vilket totalt ger 256 separata MIDI-kanaler, två 
MIDI-ingångar med rä�  omfa� ande mappning, 
fyra USB-Host för anslutning till USB-minne el-
ler externa ljudenheter samt en USB-device för 
anslutning till dator. Du kan alltså välja a�  koppla 
in sustain-, switch- eller expression/controlpedal 
i valfri�  pedalu� ag. Pedalerna kan programme-
ras på samma sä�  som kontrollerna på panelen 
och skicka olika MIDI-meddelanden till var och 
en av de å� a zonerna. Inställningarna kan vara 
helt olika för varje performance och scene men 
det � nns även möjlighet a�  göra globala inställ-
ningar. Det senare kan vara behändigt om man 
exempelvis vill koppla till en sustainpedal och 
använda den på samma sä�  på alla performance 
i maskinen.

Möjligheterna med mappning av de ingående 
MIDI-kanalerna innefa� ar Merge och du kan 
skicka information från valfri MIDI-ingång 
och MIDI-kanal till valfri MIDI-utgång, USB-
utgång, zone, MIDI-kanal eller virtuellt instru-
ment. MIDI-informationen kan � ltreras på ¦ era 
sä� . På varje scene kan du göra å� a helt separata 
mappningar.

Om det är något i hårdvaruväg jag sak-

PLUS
• Kan i detalj styra mängder av maskiner   

 i realtid

• Mycket flexibel MIDI-hantering

MINUS
• Den interna ljuddelens mjukvara känns   

 inte genomarbetad 


