


A Kurzweil Music Systems foi fundada em 
1982 por Raymond Kurzweil, cientista da 
computação, inventor e futurista, e ninguém 
menos que Stevie Wonder, um dos grandes 
ícones da música contemporânea. Juntos, 
criaram o primeiro instrumento da marca, o 
sintetizador K250 em 1983. 
 
De lá pra cá a Kurzweil se tornou sinônimo de 
tradição e qualidade em todo o mundo. 
Conhecida por unir técnologia e música de 
forma primorosa, é padrão da Kurzweil
construir teclados e sintetizadores com timbres 
de altíssimo nível de fidelidade aos timbres 
reais e teclas com pesos realistas e precisos.  
 
John *Rabbit* Bundrick, Jon Carin, Mike 
Garson, Martin Guigui, Brian Kehew e Bobby 
Kimball São apenas alguns dos artistas da 
Família Kurzweil, endossando seu alto nível de 
comprometimento com a tecnologia de ponta, 
sem perder musicalidade.





KA110: Stage Piano Arranjador Kurzweil KA-110

583 PRESETS DE FÁBRICA INSPIRADORES
Desfrute de uma grande variedade de seleções de timbres acústicos e eletrônicos, incluindo 
pianos, órgãos, guitarras, orquestrais, synths e instrumentos étnicos.

230 ESTILOS DE ACOMPANHAMENTO
Padrões interativos são oferecidos em uma grande variedade de gêneros musicais, colocando uma banda de apoio na 
ponta de seus dedos, para que você toque junto. Crie arranjos em tempo real usando os recursos “left-hand single-fin-
gered/EZ-play” onde você toca o acompanhamento usando apenas uma nota na mão 
esquerda para acionar os acordes, ou o modo “fully voiced chords”, onde você forma os acordes completos para acionar o 
acompanhamento. O KA110 também oferece um modo “full keyboard”, que responde aos
acordes tocados em toda a extensão do teclado.

GABINETE MODERNO COM SISTEMA DE SOM INTEGRADO
Alojado em um atraente gabinete estilo stage piano, o KA110 vem completo, com um suporte de partitura destacável e 
um sistema de som integrado de 4 falantes. Você pode usá-lo em casa ou em qualquer outro lugar.

GRAVADOR DE CANÇÕES MIDI
Com os recursos de gravação de canções “easy-to-use”, você pode gravar suas próprias apresentações de teclado.
Podem ser gravadas até 5 canções do usuário, com 6 faixas cada (1 faixa de Acompanhamento e 5 faixas de Melodia).

ATUALIZAÇÕES FÁCEIS & CONECTIVIDADE 
COM O COMPUTADOR
Tudo isso feito via entrada USB, sem a
necessidade de instalar drivers no computador.

ENTRADA DE ÁUDIO ESTÉREO
Conecte seu player de música favorito
e toque junto com ele!

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Atualizações Fáceis & Conectividade com o Computador
• Entrada de Áudio Estéreo
• 88 teclas pesadas
• 583 Presets de Fábrica

• 230 Estilos de Acompanhamento
• Gabinete Moderno com Sistema de Som Integrado
• Controles Simples e Intuitivos
• Gravador de Canções MIDI

TECLADO COM AÇÃO PESADA
Teclado de 88 notas com ação pesada 
e sensibilidade de toque ajustável.

CONTROLES SIMPLES E INTUITIVOS
Com um painel elegante e o display retro-iluminado 
proporcionam acesso rápido a todas as funções do 
sistema.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Modelo: KA110 
• Teclado: 88 teclas de ação pesada e sensibilidade ajustável 
• Sensibilidade do teclado: 4 níveis de resposta selecionáveis 
• Display: LCD Multifuncional 
• Polifonia: 128 vozes 
• Presets de fábrica: 583 timbres 
• Presets de usuário: 32 
• General MIDI: não possui 
• Splits/Layers: Split/Layer Rápido, com fácil acesso e ajuste de volume relativo 
• Transposição: Transposição completa para qualquer tom, +/- uma oitava 
• Afinação: Ajustável por Centésimos (+/- 50 centésimos) 
• Efeitos: 3 níveis de ambiência 
• Estilos de Acompanhamento: 230 padrões interativos pré-gravados em vários estilos 
• Gravador/Sequencer: 6-Pistas; 5 Canções 
• Sistema de Som: Estéreo de 80-watts, com 4 falantes 
• Saídas de Áudio: Saídas de linha Left/Right P10 (para conexão com sistemas de som externos) 
• Entrada de Áudio: Entrada de linha P10 estéreo (para conexão de fontes sonoras externas) 
• Fones de Ouvido: (2) saídas de fone P10 estéreo 
• E/S MIDI: Conectores MIDI In e MIDI Out 
• USB: (1) porta; permite a função MIDI via USB para conexão com um computador/sequenciador externo, também permite a função de armazemanento 
• Cartão de Memória: Compatível com cartões SD de 16MB a 32GB, para armazenamento e para disparo de canções playback (cartão SD vendido separadamente) 
• Pedais: 1 entrada switch-pedal (atribuível para sustain, soft, start/stop ou seleção de memória) 
• Suporte: Suporte opcional com pedais sustain/sostenuto/soft (vendido separadamente) 
• Acabamento: Matte Black/Silver - Preto Fosco/Prata 
• Acessórios Inclusos: Fonte de Alimentação, (1) pedal switch/sustain pedal 
• Alimentação: Fonte externa DC 15V 2.5A 
• Peso líquido aproximado: 20 kg 
• Dimensões do produto (L x P x A): 136 x 37 x 14.3 cm 

EMBALAGEM
• Caixa de Papelão
• Peso bruto: 25 kg
• Dimensões (L x P x A) unidade: 145 x 42 x 16 cm

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. 

O Kurzweil KA110 conta com 88 teclas pesadas e ajuste de sensibilidade. Você dispõe de uma vasta gama de sons acústicos e eletrônicos. 
São 583 presets de fábrica com pianos, orgãos, guitarras, timbres orquestra, sintetizadores e instrumentos étnicos. O KA110 ostenta 230 estilos 
de acompanhamento, possui padrões interativos embutidos que fazem sua nota valer por várias.  Crie arranjos em tempo real usando o EZ play, 
que permite tocar tocar acordes com apenas um dedo, ou toque os acordes com todas as vozes.  

O KA110 também oferece o modo “full-keyboard”, que responde o chord input em todo o teclado. Na forma de um atraente stage piano, o KA110 
vem completo, com rack retrátil 4 falantes embutidos. Pronto pra usar em casa ou no estúdio. O painel de controle polido e o simples display 
retro-iluminado proporcionam rápido acesso a todas funções do sistema. Com recursos de gravação fáceis de usar, até 5 músicas de usuário, com 
6 pistas cada (1 pista de acompanhamento, 5 pistas de melodia) você pode gravar suas performances no teclado. 
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KA90: Stage Piano Arranjador Kurzweil KA-90

20 PRESETS DE FÁBRICA INSPIRADORES
Desfrute de uma variedade de instrumentos selecionados, incluindo nosso Triple Strike 
piano, órgãos, guitarras, strings e muito mais.

50 ESTILOS DE ACOMPANHAMENTO  
Use acordes na mão esquerda para criar arranjos em tempo real, disparando padrões de acompanhamento interativos, em 
diversos gêneros musicais.

GABINETE MODERNO COM SISTEMA DE SOM INTEGRADO
Alojado em um atraente gabinete estilo stage piano, o KA90 vem completo, com um suporte de partitura destacável e 
um sistema de som integrado de 4 falantes. Você pode usá-lo em casa ou em qualquer outro lugar.

GRAVADOR DE CANÇÕES MIDI 
Com os recursos de gravação de canções “easy-to-use”, você pode gravar e salvar até 5 de suas performances ao teclado.

ATUALIZAÇÕES FÁCEIS & CONECTIVIDADE 
COM O COMPUTADOR
Tudo isso feito via entrada USB, sem a
necessidade de instalar drivers no computador.

ENTRADA DE ÁUDIO ESTÉREO
Conecte seu player de música favorito 
e toque junto com ele!

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Atualizações Fáceis & Conectividade com o Computador
• Entrada de Áudio Estéreo
• 88 teclas pesadas
• 20 Presets de Fábrica

• 50 Estilos de Acompanhamento
• Gabinete Moderno com Sistema de Som Integrado
• Controles Simples e Intuitivos
• Gravador de Canções MIDI

TECLADO COM AÇÃO PESADA 
Teclado de 88 notas com ação pesada 
e sensibilidade de toque ajustável.

CONTROLES SIMPLES E INTUITIVOS
Com um painel elegante e o display proporcionam 
acesso rápido a todas as funções do sistema.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Modelo: KA90
• Teclado: 88 teclas de ação pesada e sensibilidade ajustável
• Sensibilidade do teclado: 4 níveis de resposta selecionáveis
• Display: LED de 3 caracteres
• Polifonia: 128 vozes
• Presets de fábrica: 20 Timbres Expressivos
• General MIDI: não possui
• Splits/Layers: Sim
• Transposição: Transposição completa para qualquer tom, +/- uma oitava
• Afinação: Ajustável por Centésimos (+/- 100 centésimos)
• Efeitos: Reverb / Chorus / EQ (5 seleções de preset por efeito)
• Estilos de Acompanhamento: 50 padrões interativos pré-gravados em vários estilos
• Gravador/Sequencer: 1-Pista, 5 Canções
• Sistema de Som: Estéreo de 80-watts, com 4 falantes
• Canções de Demonstração: 60
• Saídas de Áudio: Saídas de linha Left/Right P10 (para conexão com sistemas de som externos)
• Entrada de Áudio: Entrada de linha P10 estéreo (para conexão de fontes sonoras externas)
• Fones de Ouvido: (2) saídas de fone P10 estéreo
• E/S MIDI: Conectores MIDI In e MIDI Out
• USB: (1) porta; permite a função MIDI via USB para conexão com um computador/sequenciador externo, também permite a função de armazemanento
• Cartão de Memória: Compatível com cartões SD de 16MB a 32GB, para armazenamento e para disparo de canções playback (cartão SD vendido separadamente)
• Pedais: 1 entrada switch-pedal (atribuível para sustain, soft, start/stop ou seleção de memória)
• Suporte: Suporte opcional com pedais sustain/sostenuto/soft (vendido separadamente)
• Acabamento: Preto Fosco
• Acessórios Inclusos: Fonte de Alimentação, (1) pedal switch/sustain pedal
• Alimentação: Fonte externa DC 15V 2.5A
• Peso líquido aproximado: 12.3 kg
• Dimensões do produto (L x P x A): 136.5 x 36.6 x 13.7 cm

EMBALAGEM
• Caixa de Papelão
• Peso bruto: 16 kg
• Dimensões (L x P x A) unidade: 145 x 42 x 16 cm

Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

O Stage Piano Arranjador Kurzweil KA90 conta com 88 teclas de ação pesada com sensibilidade ajustável. Você conta com 20 presets de 
fábrica para desfrutar de uma imensa quantidade de instrumentos, incluindo o Triple Strike Piano da Kurzweil, orgãos, guitarras, cordas e 
muito mais.

Com 50 estilos de acompanhamento, você pode usar acordes com a mão esquerda para criar arranjos em tempo real. “Backing Patterns” dis-
paráveis em uma grande variedade de gêneros musicais. Montado em um atraente gabinete estilo stage piano, o KA90 vem com rack retrátil 
e 4 falantes embutidos. Pronto pra usar em casa ou no estúdio. 

O painel de controle polido e o simples display retro-iluminado proporcionam rápido acesso a todas funções do sistema. Com recursos de 
gravação MIDI, você pode gravar e guardar até 5 performances.
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