VANRAL COMERCIAL LTDA
YAMAHA MARÇO 2021
SÉRIE ARIUS
MUSIC03190
YDP-103B
Piano Digital com 88 teclas de tamanho e ação de piano com o mecanismo GHS (ação de martelos com peso
graduado), compatível com o App "Digital Piano Controller" para iOS, 64 notas de polifonia, Gerador sonoro
AWM com 10 Sons Preset, Modo Dual, Transpose, Metrônomo, USB to Host, Saída de Fones, Dimensões
1357mm X 422mm X 815mm, 37,5Kg. Banqueta,
e Fonte Bivolt Inclusa. Acabamento na cor Preto Acetinado

MUSIC60610
YDP-103R
Piano Digital com 88 teclas de tamanho e ação de piano com o mecanismo GHS (ação de martelos com peso
graduado), compatível com o App "Digital Piano Controller" para iOS, 64 notas de polifonia, Gerador sonoro
AWM com 10 Sons Preset, Modo Dual, Transpose, Metrônomo, USB to Host, Saída de Fones, Dimensões
1357mm X 422mm X 815mm, 37,5Kg. Banqueta,
e Fonte Bivolt Inclusa. Acabamento na cor Rosewood

MUSIC3000
YDP-144B
Piano digital Yamaha Arius compatível com o App Smart Pianist,com sons do piano de concerto Yamaha CFX,
88 teclas com mecanismo GHS com tamanho e ação de piano e acabamento em marfim sintético. Polifonia de
192 notas. Amplificação com controle de acústica (Acoustic Optimizer) com 8W x 2, Acompanha Banqueta, Song
book impresso com 50 partituras para piano, COR: Preto Acetinado

MUSIC2900
YDP-144R
Piano digital Yamaha Arius compatível com o App Smart Pianist,com sons do piano de concerto Yamaha CFX,
88 teclas com mecanismo GHS com tamanho e ação de piano e acabamento em marfim sintético. Polifonia de
192 notas. Amplificação com controle de acústica (Acoustic Optimizer) com 8W x 2, Acompanha Banqueta, Song
book impresso com 50 partituras para piano, COR: Acabamento na cor Rosewood

MUSIC2600
YDP-164B
Piano digital Yamaha Arius modelo YDP-164B, compatível com o App Smart Pianist, possui sons do piano de
concerto Yamaha CFX, 88 teclas com mecanismo GH3 com tamanho e ação de piano e acabamento em marfim
sintético. Polifonia de 192 notas. Amplificação com controle de acústica (Acoustic Optimizer) com 20W x 2,
Acompanha Banqueta, Song book impresso com 50 partituras para piano, COR: Preto Acetinado

MUSIC2500
YDP-164R
Piano digital Yamaha Arius modelo YDP-164R, compatível com o App Smart Pianist, possui sons do piano de
concerto Yamaha CFX, 88 teclas com mecanismo GH3 com tamanho e ação de piano e acabamento em marfim
sintético. Polifonia de 192 notas. Amplificação com controle de acústica (Acoustic Optimizer) com 20W x 2,
Acompanha Banqueta, Song book impresso com 50 partituras para piano. Acabamento na cor Rosewood

CLAVINOVA
MUSIC35790
CVP701B
Piano digital vertical com 310 ritmos e 770 sons incluindo sons dos pianos acústicos Yamaha CFX e Bösendorfer
Imperial. Mecanismo de teclas GH3X de tamanho e ação de piano com escapement e acabamento em Marfim
Sintético. Acompanha Banqueta, Song book impresso com 50 partituras para piano, COR: Preto Laqueado
(Polish Ebony)

MUSIC740
CLP-735DW

Piano Digital Yamaha Clavinova CLP-735DW, com novos samples de som dos pianos de cauda CFX e
Bösendorfer Imperial, com o som binaural desses dois pianos de renome mundial. e dois novos sons fortepiano.
•38 sons, incluindo 2 sons fortepiano (Mozart Piano / Chopin Piano)
•VRM (Virtual Resonance Modeling) aperfeiçoado
•Modelagem Grand Expression
•Teclado GrandTouch-S™ com teclas de ébano e marfim sintéticos
•2 amplificadores de 30 W
•Sistema com 2 alto-falantes de 16 cm
•Gravador de Áudio USB (reprodução/gravação: WAV)
•20 ritmos
•Integração ao aplicativo Smart Pianist
•Bi-volt automático (110~220v)
•Banqueta de Piano inclusa e Songbook de partituras com 50 Peças Clássicas de Piano
•Cor: Dark Walnut

MUSIC510

CLP-735R

Piano Digital Yamaha Clavinova CLP-735R, com novos samples de som dos pianos de cauda CFX e Bösendorfer
Imperial, com o som binaural desses dois pianos de renome mundial. e dois novos sons fortepiano.
•38 sons, incluindo 2 sons fortepiano (Mozart Piano / Chopin Piano)
•VRM (Virtual Resonance Modeling) aperfeiçoado
•Modelagem Grand Expression
•Teclado GrandTouch-S™ com teclas de ébano e marfim sintéticos
•2 amplificadores de 30 W
•Sistema com 2 alto-falantes de 16 cm
•Gravador de Áudio USB (reprodução/gravação: WAV)
•20 ritmos
•Integração ao aplicativo Smart Pianist
•Bi-volt automático (110~220v)
•Banqueta de Piano inclusa e Songbook de partituras com 50 Peças Clássicas de Piano
•Cor: Rosewood

MUSIC1090
CLP-735PE

Piano Digital Yamaha Clavinova CLP-735PE, com novos samples de som dos pianos de cauda CFX e Bösendorfer
Imperial, com o som binaural desses dois pianos de renome mundial. e dois novos sons fortepiano.
•38 sons, incluindo 2 sons fortepiano (Mozart Piano / Chopin Piano)
•VRM (Virtual Resonance Modeling) aperfeiçoado
•Modelagem Grand Expression
•Teclado GrandTouch-S™ com teclas de ébano e marfim sintéticos
•2 amplificadores de 30 W
•Sistema com 2 alto-falantes de 16 cm
•Gravador de Áudio USB (reprodução/gravação: WAV)
•20 ritmos
•Integração ao aplicativo Smart Pianist
•Bi-volt automático (110~220v)
•Banqueta de Piano inclusa e Songbook de partituras com 50 Peças Clássicas de Piano
•Cor: Preto Ébano Polido

MUSIC1950
CLP-775B

Piano Digital Yamaha Clavinova CLP-775B com novo teclado GrandTouch, e inovador sistema de audio de 3 vias
de alta resolução e transdutores que dão a sensação de um piano de cauda real.
•Novos samples de piano Yamaha CFX e Bösendorfer Imperial, novos samples binaurais Yamaha CFX e
Bösendorfer
•38 sons, incluindo 2 sons fortepiano (Mozart Piano / Chopin Piano)
•VRM (Virtual Resonance Modeling) aperfeiçoado
•Modelagem Grand Expression
•Teclado GrandTouch™ de 88 teclas com contrapesos balanceados
•Pedal de sustentação GP Response
•(42 W + 50 W + 50 W) x 2 amplificadores
•Grand Acoustic Imaging
•Gravador de Áudio USB (reprodução/gravação: WAV)
•20 ritmos
•Áudio Bluetooth® integrado
•Conexão sem fio ao aplicativo Smart Pianist via Bluetooth® MIDI
•Painel de controle Touch Screen
•Banqueta de Piano inclusa e Songbook de partituras com 50 Peças Clássicas de Piano
•Cor: Preto acetinado

PIANOS DIGITAIS
MUSIC41660
DGX660B //BRA
Piano Digital com estante, 88 teclas peso piano, 192 notas de polifonia, 554 Sons (inclui novo piano room), 205
ritmos, Porta USB frontal para pen Drive, Entrada de Microfone, USB áudio Player (WAV), Inclui Fonte Bivolt, e
Pedal Sustain, Peso 21Kg.

MUSIC41125
P-125B//BRA
Piano digital portátil com 88 teclas de mecanismo GHS com acabamento acetinado nas teclas pretas, polifonia
de 192 notas, 24 sons, 20 ritmos (baixo e bateria), conectividade USB com dispositivos iOS, PC e MAC e App
“Smart Pianist”. Gravador interno, inclui pedal de sustain, porta partitura e fonte bivolt, Peso 11,8Kg.
Compatível com nova estante L-125(opcional) e novo pedal triplo LP-1 (opcional). Cor: Preto

MUSIC41515
P-515B

Piano digital portátil com recursos derivados da série Clavinova CLP-645, com 88 teclas com Tecnologia VRM
(Virtual Resonance Modeling) aprimorada, poderoso sistema de falantes, samples dos Pianos Yamaha CFX e e
Bösendorfer Imperial, sistema de customização do som e resposta ao toque dos sons de Piano (Piano Room),
polifonia de 256 notas, 40 voices, 18 Drum/SFX Kit e 480 XG Voices, conectividade USB com dispositivos iOS,
PC e MAC e App “Smart Pianist, inclui porta partitura e fonte bivolt. Peso 22kg. Compatível com nova estante L515 (opcional) e Pedal LP-1 (opcional) Cor: Preto

MUSIC41126
P-125WH//BRA
Piano digital portátil com 88 teclas de mecanismo GHS com acabamento acetinado nas teclas pretas, polifonia
de 192 notas, 24 sons, 20 ritmos (baixo e bateria), conectividade USB com dispositivos iOS, PC e MAC e App
“Smart Pianist”. Gravador interno, inclui pedal de sustain, porta partitura e fonte bivolt, Peso 11,8Kg.
Compatível com nova estante L-125(opcional) e novo pedal triplo LP-1 (opcional). Cor: Branca

MUSIC53580
P-121B//BRA
Piano digital portátil com 73 teclas de mecanismo GHS com acabamento acetinado nas teclas pretas, polifonia
de 192 notas, 24 sons, 20 ritmos (baixo e bateria), conectividade USB com dispositivos iOS, PC e MAC e App
“Smart Pianist”. Gravador interno, inclui pedal de sustain, porta partitura e fonte bivolt, Peso 10Kg. Compatível
com nova estante L-121(opcional) e novo pedal triplo LP-1 (opcional). Cor: Preto

MUSIC41045
P-45B//BRA
Piano Digital portátil 88 teclas mecanismo GHS (tamanho e peso piano) 10 Sons (incluindo sons dos pianos
acústicos Yamaha), 64 notas de polifonia, Conexão USB com computador, Peso 11.5Kg, Inclui porta partituras,
pedal sustain e fonte bivolt. Compatível com estante L-85 (opcional) e pedal triplo LP-5 (opcional). Cor: Preto

PIAGGERO PORTABLE KEYBOARD

MUSIC41012
NP-12B
Piano Digital Portátil de 61 teclas sensitivas (tamanho piano), 64 notas de polifonia, 10 Timbres, Modo Dual, 20
Canções internas, Gravador de músicas interno, Compatível com diversos aplicativos Yamaha gratuitos para
dispositivos iOS na AppStore, Metrônomo, 2 Falantes de 2.5w X 2, Funcionamento com 6 pilhas AA, inclui fonte
original Yamaha PA-130, Dimensões: 1036 x 259 x 105mm, Peso: 4,5Kg.

MUSIC41032
NP-32B
Piano Digital portátil, 76 teclas, 64 notas de polifonia, 10 sons, Gravador Interno, USB to Host, Falantes 6W +
6W, Inclui Fonte Bivolt, Funciona à pilhas (não incluso) , Peso: 5,7Kg.

MUSIC4520
PSS-E30
Teclado portátil, com 37 mini-teclas, 47 sons (instrumentos) +74 efeitos sonoros + 3 kits de bateria. Modo
Quiz, 28 ritmos de acompanhamento automático, 30 músicas de acompanhamento. Polifonia de 32 notas,
conector usb to host do tipo micro USB-B de 5v DC, falante de 8cm integrado, consumo de 1,5w. Funciona a
pilhas ou fonte USB padrão de smartphone (não inclusos).

MUSIC4300
PSS-F30
Teclado portátil, com 37 mini-teclas, 120 sons e 114 ritmos incluindo Sertanejo, Forró, BossaNova, Samba.
Polifonia de 32 notas, conector para fones de ouvido, conector usb to host do tipo micro USB-B de 5v DC,
falante de 8cm integrado, consumo de 1,5w. Funciona a pilhas ou fonte USB padrão de smartphone (não
inclusos).

TECLADOS PORTÁTEIS
MUSIC41051
PSR-F51
Teclado portátil, 61 teclas tamanho regular, 120 sons e 114 ritmos (incluindo Bossa Nova, Forró, Sertanejo,
Samba...) 30 Musicas Internas, Metrônomo, Porta partituras, Fonte Bivolt Incluso. Peso 3.4Kg.

MUSIC41273
PSR-E273
Teclado portátil, 61 teclas tamanho regular, 385 sons e 100 ritmos, lições internas, Gravador interno simples
com capacidade de 300.000 notas, Entrada para pedal de Sustain (FC5), Entrada auxiliar, Peso 4.4Kg, Inclui
fonte Bivolt.

MUSIC2630
EZ-300

Teclado portátil com 61 teclas sensitivas e retro iluminadas que acendem guiando o usuário a aprender
intuitivamente suas músicas favoritas, O EZ-300 conta ainda com 202 músicas de fábrica e você ainda pode
incluir novas via conexão USB de seu computador. Novo gerador de sons LSI, 622 sons com tecnologia de
sampling AWM da Yamaha, polifonia de 48 notas, 205 ritmos de acompanhamento, interface de áudio/MIDI
integrada compatível com aplicativo Rec’n’Share* para Android e iOS, entrada Aux in, Sustain, Conector para
fones de ouvido, conector “USB to Host”. Fonte bi-volt incluída. (*requer adaptador Android OTG ou Apple
Lightning para câmera c/ USB)

MUSIC41373
PSR-E373
Teclado portátil com 61 teclas sensitivas, novos efeitos DSP e 11 Sons Super Articulation Lite, polifonia de 48
notas, 622 sons, 205 estilos, compatível com aplicativo Rec’n’Share, interface de áudio/MIDI integrada, entrada
Aux in, Sustain, Conector para fones de ouvido, conector USB to Host. Fonte bi-volt incluída.

MUSIC41463
PSR-E463

Teclado Portátil, 61 teclas sensitivas, com função Quick Sampling, 758 sons e 235 ritmos + 10 do usuário,
polifonia de 48 notas, interface USB Audio/MIDI integrada, conexão USB para leitura de pendrive, USB Audio
Recorder (Gravador de áudio USB) – 80minutos (*.wav) Entrada AUX In + função Crossfade (faz a transição
entre sons internos e AUX In), Amplificação estéreo com falantes de 12cm de 6W+6W e sistema Bass Reflex,
compatível com dispositivos iOS, diversos Apps gratuitos disponíveis na AppStore. Peso 6,6Kg, Inclui Portapartituras, Fonte Bi-volt

MUSIC41300
PSR-EW310
Teclado portátil com 76 teclas sensitivas, novos efeitos DSP e 11 Sons Super Articulation Lite, polifonia de 48
notas, 622 sons, 205 estilos, compatível com aplicativo Rec’n’Share, interface de áudio/MIDI integrada, entrada
Aux in, Sustain, Conector para fones de ouvido, conector USB to Host. Fonte bi-volt incluída.

MUSIC41410
PSR-EW410

Teclado Portátil, 76 teclas sensitivas, 758 sons incluindo Live! Grand Piano e 235 ritmos + 10 do usuário,
polifonia de 48 notas, interface USB Audio/MIDI integrada, conexão USB para leitura de pendrive, USB Audio
Recorder (Gravador de áudio USB) – 80minutos (*.wav) Entrada AUX In + função Crossfade (faz a transição
entre sons internos e AUX In), Amplificação estéreo com falantes de 12cm de 12W+12W e sistema Bass Reflex,
2 saídas P-10 independentes (L/R) compatível com dispositivos iOS, diversos Apps gratuitos disponíveis na
AppStore. Peso 8,4Kg, Inclui Porta-partituras, Fonte Bi-volt.

TECLADO ARRANJADOR
MUSIC1800

PSR-SX600
Teclado Arranjador PSR-SX600 com conteúdo especial Brasileiro de fábrica (Styles e Voices desenvolvidas em
parceria com Yamaha Corporation Japan e Yamaha Musical do Brasil).
•Interface USB Audio/MIDI integrada compatível com PC,MAC, iOS*,Android**
•Compatível com o App Rec’n’Share (Android* e iOS**)
•27 equalizadores
•SuperArticulation
•Tecnologia Unison & Accent
•Novo visor LCD colorido de alta resolução
•entrada para Microfone, com processador de efeitos DSP, EQ, Compressor e Noise Gate, Reverb e Chorus
dedicados.
•1373 Voices e 415 Ritmos
•100MB de memória do usuário (Inserir samples, Packs do usuário e originais Yamaha )
•Entrada Auxiliar de áudio
•Entrada USB to Device (Pendrive)
•Gravação/Reprodução de áudio via USB via pendrive no formato Wav
•Peso 8.1Kg, Inclui fonte bivolt.

*requer adaptador
Apple Lightining para Câmera USB
**requer adaptador OTG
original fabricante aparelho Android.

MUSIC1530
PSR-SX700
Teclado Arranjador Workstation com 128 notas de polifonia, 61 teclas com novo mecanismo FSB, gerador
sonoro AWM2, 986 sons, 400 ritmos, 1GB de memória interna para armazenamento de arquivos, 400MB de
memória para samples e packs, conexão para 2 pedais, conexão USB to device (pendrive ), Conector USB to
host, conector de entrada auxiliar in P2 estéreo, entrada para mic/guit., fonte bi-volt e porta partituras inclusos

MUSIC1420
PSR-SX900
Teclado Arranjador Workstation com 128 notas de polifonia, 61 teclas com novo mecanismo FSB, gerador
sonoro AWM2, 1337 sons, 525 ritmos, 4GB de memória interna para armazenamento de arquivos, 1GB de
memória para samples e packs, Bluetooth integrado, 4 saídas de áudio, conexão para 2 pedais, 2 portas USB*
to device (pendrive ou *video out), Conector USB to host, conector de entrada auxiliar in P2 estéreo, entrada
para mic/guit., processador Vocal Harmonist II, fonte bi volt e porta partituras inclusos

SINTETIZADORES
MUSIC41061
MX-61BK//BRA

MUSIC48510
MODX8

Sintetizador com 61 teclas, mais de 1000 sons derivados do MOTIF XS, conectividade com o App “FM Essential”
com síntese FM, edição de sons e programações facilitadas, multi-timbral de 16 partes, 128 notas de polifonia,
interface de Audio e Midi bi-direcional, controles para integração com VSTs e DAWs, software de produção
musical completa (Cubase Ai, conectividade digital e analógica completa, compatível com o Cubasis (versão p/
iPad), processamento de efeitos VCM, integração “Class Compliant” para dispositivos iOS (plug and play) Cor:
Preto Fonte bi-volt inclusa

Sintetizador Pro com 88 teclas de tamanho e peso de piano.Com Motor Sonoro FM-X de 64 notas de polifonia,e
Motor Sonoro AWM2 com 128 notas de polifonia estéreo, Tela sensível ao toque LCD VGA widescreen colorida
TFT de 7 polegadas.
Capacidade de Waveform total cerca de 10x maior que o MOTIF XF, 5,67GB de Wave Rom, 1,00GB de Flash
Memory integrada de alta velocidade (p/ samples), Leitura de sons do MOTIF XF/XS/ES, DX-7,DX7II,TX802,TX816, S-90XS,S-70XS, Software DAW Cubase Ai incluso

SONOGENIC (KEYTAR)
MUSIC3940
SHS-500B
Keytar com 37 teclas sensitivas compactas, 30 sons, conexão MIDI e USB-MIDI para uso como controlador,
novo recurso JAM com 5 modos de funcionamento para entretenimento e desenvolvimento musical,
compatibilidade com App Chord Tracker,conector de saída P-10(mono), Aux-in, fones, Interface USBMIDI/Audio 44.1Khz, 16bit, estéreo integrada. Itens inclusos: Fonte bi-volt, cabo breakout MIDI, correia,
manual do usuário.Peso 1,5Kg. Cor: Preta

MUSIC4420
SHS-300BU
Keytar com 37 teclas sensitivas compactas, 12 sons, conexão USB para uso, novo recurso JAM com 3 modos de
funcionamento para entretenimento e desenvolvimento musical, compatibilidade com App Chord Tracker,
conectividade headfones Mini stereo phone jack (PHONES/OUTPUT). AUX IN (entrada de áudio) estéreo-mini,
audio 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) Sample estéreo AWM. Itens inclusos: Alça, cabo
USB, manual do proprietário. Peso 1,5Kg. Cor: Azul.

MUSIC4310
SHS-300WH
Keytar com 37 teclas sensitivas compactas, 12 sons, conexão USB para uso, novo recurso JAM com 3 modos de
funcionamento para entretenimento e desenvolvimento musical, compatibilidade com App Chord Tracker,
conectividade headfones Mini stereo phone jack (PHONES/OUTPUT). AUX IN (entrada de áudio) estéreo-mini,
audio 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) Sample estéreo AWM. Itens inclusos: Alça, cabo
USB, manual do proprietário. Peso 1,5Kg. Cor: Branca

VIOLÕES LINHA TRANSACOUSTIC
MUSIC3650
CG-TA NT
Violão com cordas de nylons e corpo clássico CG-TA TransAcoustic. Tampo sólido em Spruce, fundo e laterais
em Ovangkol, braço em Nato, captador Yamaha System 70, efeitos internos (2 Reverbs e 1 Chorus) que
funcionam sem plugar ou quando plugado também são reproduzidos no amplificador ou P.A. Os efeitos são
reproduzidos através do próprio corpo do violão de forma natural e inspiradora! Cor: Natural

MUSIC80250

FG-TA BL
Violão de cordas de aço FG-TA TransAcoustic. Tampo sólido em Spruce, corpo em Mahogany, Braço em Nato,
Escala em Rosewood, Captação S.R.T com 6 piezos, um para cada corda, Efeitos internos (2 Reverbs e 1
Chorus) que funcionam sem plugar ou quando plugado também são reproduzidos no amplificador ou P.A. Os
efeitos são reproduzidos através do próprio corpo do violão de forma natural e inspiradora! Cor: Preta

VIOLÕES LINHA CLÁSSICO NYLON
MUSIC61909
C-40MII
Violão clássico acústico, cordas de nylon, tampo em spruce, corpo em meranti, baço em nato, escala em
rosewood, tarraxas cromadas e acabamento natural fosco.

MUSIC61918
C-45II

Violão clássico acústico C45II da Yamaha possui cordas de nylon, tampo em spruce, corpo em meranti, braço
em nato, escala em rosewood e acabamento natural gloss (envernizado).
A linha de violões C, de preços competitivos, dispõe das qualidades que somente a Yamaha pode oferecer: mão
de obra especializada, qualidade, performance, timbre e facilidade ao tocar. Ótimos instrumentos para iniciantes
e estudantes.

MUSIC61917
C-70II
Violão clássico acústico, cordas de nylon tampo em spruce, corpo em nato, braço em nato, escala em rosewood,
tarraxas douradas e acabamento natural gloss. Os violões série C proporcionam excelente custo x benefício
para iniciantes e jovens aprendizes com excepcional tocabilidade e ótimo timbre

MUSIC61920
C-80II
Violão clássico acústico, cordas de nylon, tampo em spruce, corpo em nato, braço em nato, escala em
rosewood, tarraxas douradas e acabamento natural gloss. Estes instrumentos de preços competitivos dispõem
das qualidades que somente a YAMAHA pode oferecer: mão de obra especializada, qualidade, performance,
timbre e facilidade ao tocar são alguns dos diferenciais. Ótimos instrumentos para iniciantes e estudantes.

MUSIC61906
CX-40II
Violão clássico eletro-acústico com captação passiva, cordas de nylon, tampo em spruce, corpo em meranti,
braço em nato, escala em rosewood, tarraxas cromadas e acabamento natural.

VIOLÕES LINHA FOLK
MUSIC61940
F-310
Violão folk acústico, cordas de aço, tampo em spruce, corpo em meranti, braço em nato, escala em rosewood,
tarrachas blindadas. Com sua escala mais curta, tamanho reduzido, e madeiras detalhadamente selecionadas, o
F310 é uma excelente escolha para os iniciantes. A Yamaha oferece com esse modelo um timbre de alta
qualidade a um ótimo preço!

MUSIC61941
F-310 TBS
Violão folk acústico, cordas de aço, tampo em spruce, corpo em meranti, braço em nato, escala em rosewood,
tarrachas blindadas. Cor Tobacco Brown Sunburst. Com sua escala mais curta, tamanho reduzido, e madeiras
detalhadamente selecionadas, o F310 é uma excelente escolha para os iniciantes. A Yamaha oferece com esse
modelo um timbre de alta qualidade a um ótimo preço!

MUSIC61936
FX-310AII
Violão Folk Eletro Acústico com tampo em spruce, corpo em tropical tonewood, braço em Nato, escala em
Rosewood, novo pré-amplificador de contato System68F com afinador embutido. Cor Natural

LINHA DE VIOLÕES APX
MUSIC61601
APX-600 NT
Violão de cordas de aço APX600 flat com tampo em Spruce, Corpo em Nato, Braço em
Nato/Mahogany/Samama, Tensor de dupla ação, Escala Rosewood e Captação Yamaha System 65A SRT com
afinador. Cor: Natural

MUSICI61600
APX-600 BL
Violão de cordas de aço APX600 flat com tampo em Spruce, Corpo em Nato, Braço em
Nato/Mahogany/Samama, Tensor de dupla ação, Escala Rosewood e Captação Yamaha System 65A SRT com
afinador. Cor: Preta

MUSIC61602
APX-600 OVS
Violão de cordas de aço APX600 flat com tampo em Spruce, Corpo em Nato, Braço em
Nato/Mahogany/Samama, Tensor de dupla ação, Escala Rosewood e Captação Yamaha System 65A SRT com
afinador. Cor: Old Violin Sunburst

MUSIC61603
APX600 OBB
Violão de cordas de aço APX600 flat com tampo em Spruce, Corpo em Nato, Braço em
Nato/Mahogany/Samama, Tensor de dupla ação, Escala Rosewood e Captação Yamaha System 65A SRT com
afinador. Cor: Oriental Blue Burst

LINHA DE VIOLÕES NTX
MUSIC9240
NTX1 NATURAL
VIOLÃO ELETRO-ACÚSTICO COM CORDAS DE NYLON, CORPO FINO ESTILO APX DA YAMAHA, TAMPO SÓLIDO
EM SITKA SPRUCE, LATERAIS E FUNDO EM NATO OU OKUME, BRAÇO FINO EM NATO, ESCALA EM WALNUT,
PREAMP COM EQUALIZADOR DE 3 BANDAS E AFINADOR EMBUTIDO. COR NATURAL

MUSIC9250
NTX1 BROWN SUNBURST
VIOLÃO ELETRO-ACÚSTICO COM CORDAS DE NYLON, CORPO FINO, TAMPO SÓLIDO EM SITKA SPRUCE,
LATERAIS E FUNDO EM NATO OU OKUME, BRAÇO FINO EM NATO, ESCALA EM WALNUT, PREAMP COM
EQUALIZADOR DE 3 BANDAS E AFINADOR EMBUTIDO. COR BROWN SUNBURST

LINHA DE VIOLÕES CPX
MUSIC63001
CPX-600 BL
Violão de cordas de aço CPX600 Jumbo com tampo em Spruce, Corpo em Nato, Braço em
Nato/Mahogany/Samama, Tensor de dupla ação, Escala Rosewood e Captação Yamaha System 65C SRT com
afinador. Cor: Preta

MUSIC63002
CPX-600 NT
Violão de cordas de aço CPX600 Jumbo com tampo em Spruce, Corpo em Nato, Braço em
Nato/Mahogany/Samama, Tensor de dupla ação, Escala Rosewood e Captação Yamaha System 65C SRT com
afinador. Cor: Natural

LINHA DE VIOLÃO GUITALELE
MUSIC62001
GL1
Violão estilo ukulele, cordas de nylon, escala de 433mm, tampo em spruce, corpo em meranti, braço em nato e
escala em sonokeling. Acompanha soft case..

LINHA DE VIOLÃO SILENT
MUSIC22720
SLG200N Translucent Black
Violão SLG200N com cordas de nylon, corpo em mahogany, escala em rosewood, frames em maple e
rosewood, afinador embutido, efeitos de chorus e reverb, captação SRT individual por corda com simulação de
microfone, saída de fone, entrada auxiliar, funciona com duas pilhas AA ou fonte (vendida separadamente).
Acompanha Bag. Cor TBL Translucent Black

MUSIC2390
Violão Silent SLG200S com cordas de aço, corpo em mahogany, escala em rosewood, frames em maple e
rosewood, afinador embutido, efeitos de chorus e reverb, captação SRT individual por corda com simulação de
microfone, saída para fones de ouvido, entrada auxiliar, funciona com duas pilhas AA ou fonte (vendida
separadamente). Acompanha Bag. Cor CRB Vermelha.

LINHA DE GUITARRAS
MUSIC61121
RGX121Z-BL
Guitarra de 22 trastes com escala em rosewood, corpo em Alder, braço em Maple, equipada com 2 captadores
humbucker e 1 single, ponte Vintage Style Tremolo e pickup switch com 5 posições.Cor Preta

MUSIC78330

PACIF112J-BL
Guitarra com 22 trastes, corpo em alder, braço em maple, escala em rosewood, tarrachas diecast, 2 captadores
Single e 1 Humbucker, ponte Vintage Style Tremolo, pickup switch com 5 posições.

MUSIC2510
PACIF012-WH
Guitarra com 22 trastes, corpo em Alder, Aghatis ou Nato, braço em Maple, escala em Walnut, tarrachas
Standard, 2 captadores Single Coil e 1 Humbucker, ponte Vintage Style Tremolo, pickup switch com 5 posições.
Cor White

MUSIC0821
PACIF012-RM
Guitarra com 22 trastes, corpo em Alder, Aghatis ou Nato, braço em Maple, escala em Walnut, tarrachas
Standard, 2 captadores Single Coil e 1 Humbucker, ponte Vintage Style Tremolo, pickup switch com 5 posições
Cor Red Metallic

MUSIC61022
PACIF012-BL
Guitarra com 22 trastes, corpo em alder, aghatis ou nato, braço em maple, escala em rosewood, tarrachas
standard, 2 captadores Single e 1 Humbucker, ponte Vintage Style Tremolo, pickup switch com 5 posições.

LINHA DE CONTRABAIXOS
MUSIC44500
TRBX174-RM
Baixo de 4 cordas, Corpo em Mahogany, Braço em Maple, Escala em Rosewood, Passivo, Captadores Single
Coil. Cor Red Metalic.

MUSIC61506
TRBX174-BC
Baixo de 4 cordas, Corpo em Alder, Braço em Maple, Escala em Sonokeling, Passivo, Captadores Single Coil. Cor
Black.

MUSIC4180
TRBX504-TBL
Baixo de 4 cordas, corpo em Mahogany, Braço em 5 peças de Mahogany e Maple, escala em Rosewood, Préamplificador Ativo/Passivo, Captadores HHB5 (Alnico), Alerta de bateria fraca. Cor Translucent Black.

MUSIC7180
TRBX505 - BRICK BURST
Baixo de 5 cordas, corpo em Mahogany, Braço em 5 peças de Mahogany e Maple, escala em Rosewood, Préamplificador Ativo/Passivo, Captadores H5 (Alnico), Alerta de bateria fraca. Cor: Brick Burst

MUSIC61505
TRBX505-TBL
Baixo de 5 cordas, corpo em Mahogany, Braço em 5 peças de Mahogany e Maple, escala em Rosewood, Préamplificador Ativo/Passivo, Captadores H5 (Alnico), Alerta de bateria fraca. Cor Translucent Black.

MUSIC15470
TRBX605- MATTE AMBER
Baixo de 5 cordas, corpo em Flamed Maple, Braço em 5 peças de Mahogany e Maple, escala em Rosewood, Préamplificador Ativo/Passivo, Captadores HHB5n (Alnico V), Alerta de bateria fraca. Cor Matte
Amber.(Acabamento Matte)

MUSIC15480
TRBX605- NATURAL SATIN
Baixo de 5 cordas, corpo em Flamed Maple, Braço em 5 peças de Mahogany e Maple, escala em Rosewood, Préamplificador Ativo/Passivo, Captadores HHB5n (Alnico V), Alerta de bateria fraca. Cor Natural Satin
(Acabamento Matte)

AMPLIFICADOR P/GUITARRA
MUSIC38015
GA15II
Amplificador para guitarra 15w, com 3 bandas de Equalização: Bass, Mid, Treble, 2 Canais selecionáveis:
DRIVE/ CLEAN (controle de volume independentes, canal DRIVE com controle de GAIN), Conecções: Input P10,
Phones Stereo Mini, Aux In Stereo Mini. Voltagem 120V.

LINHA DE BATERIA ELETRÔNICA

MUSIC62310
DTX-452K
Bateria Standard, com o novo pad de caixa 3-Zone TP70S, pad de prato de ataque com "Choke". Módulo com
287 timbres de bateria e percussão, 10 músicas, 10 drum kits(todos editaveis) e 10 funções de treino..
Conexões: OUTPUT, AUX IN, USB TO HOST. Inclui a fonte de alimentação e Pedal de bumbo
Utilização: Estúdios de gravação ,Pequenas Igrejas, Escolas de Música, Apartamento, Outros.

MUSIC62090
DTX-402K
Bateria Standard. Módulo com 287 timbres de bateria e percussão, 10 músicas, 10 drum kits(todos editaveis)
e 10 funções de treino. Pad de prato de ataque com "Choke" e pedal de bumbo "virtual". Conexões: OUTPUT,
AUX IN, USB TO HOST. Inclui a fonte de alimentação.
Utilização: Pequenas Igrejas, Escolas de Música, Apartamento, Outros.

MUSIC41575
DD-75//BRA

Nova bateria eletrônica portátil, com 8 pads sensitivos, um pedal virtual de bumbo e um pedal virtual de
chimbal. 570 sons, 75 kits pré configurados de bateria, 10 users kit e 105 músicas de acompanhamento. Modo
“hands percussion” permite tocar os pads com as mãos, transformando a DD75 em uma percussão portátil.
Entrada AUX IN, para conectar seu dispositivo de áudio e tocar com sua música favorita. MIDI IN/OUT, entrada
de fone de ouvido. Caixas de som estéreo com bom grave, garantem ótima qualidade de som. Acompanha
fonte de alimentação.

LINHA DE SOPROS
MUSIC41827
YAS-26ID
Sax alto (Eb) Laqueado dourado, chaves niqueladas, c/ recurso de F frontal, apoio do polegar esquerdo
ajustável, abraçadeira do tudel reforçada, mecanismo de conexão de B – C# melhorado, c/ estojo e acessórios,
bocal 4C e Tudel 26 style - Mod. Estudante.((* também em acabamento Silver (S))

MUSIC41255
YCL-255//ID
Clarinete Soprano (Bb). 17 chaves, 6 aneis, corpo em resina, chaves niqueladas, sapatilhas sintéticas, apoio
regulável para polegar, c/ estojo e acessórios, bocal 4C - Mod. Estudante.

MUSIC97790
YFL-212
Flauta transversal soprano (C), confeccionada em alpaca e chaves fechadas com braços longos, c/ G
deslocado, mecanismo de E separado, c/ estojo e acessórios. Mod. Standard.

MUSIC41722
YFL-222
Flauta transversal soprano (C), confeccionada com alpaca, chaves fechadas com braços longos, G deslocado, c/
estojo e acessórios. Mod. Standard.

MUSIC42354
YSL-354E
Trombone tenor (Bb), latão amarelo, calibre médio 12.7mm (0.5"), campana204.4mm（8''), pescoço grosso,
bocal SL-48S, com estojo e acessórios. Mod. Estudante.

MUSIC41335
YTR-3335//CN

MUSIC42330
YTR-2330//CN

Trompete (Bb), laqueado dourado, calibre médio largo 11.65mm (0.459"), campana de latão amarelo diametro
123mm (4-7/8"), peso médio, 2 gatilhos, sistema reverso para a curva de afinação principal, pistões em Monel,
bocal TR-11B4, com estojo e acessórios. Mod. Estudante.

Trompete (Bb), laqueado dourado, calibre médio largo 11.65mm (0.459"), campana de latão amarelo diametro
de 123mm (4-7/8"), peso médio, 2 gatilhos, pistões em Monel, bocal TR-11B4, com Bag e acessórios. Mod.
Estudante.

LINHA DE SOPROS VENOVA
MUSIC8070
YVS-120
Venova Alto - instrumento musical, afinação (F), intervalo de 2 oitavas, resina ABS, corpo em 2 peças, gancho
para polegar, cor branca, digitação Germânica, palheta sintética, bocal de saxofone alto 4C, com estojo e alça.

MUSIC3700
YVS-100
Venova Soprano - instrumento musical, afinação ( C ), intervalo de 2 oitavas, resina ABS, cor branca,digitação
Germânica e Barroca, palheta sintética, bocal de saxofone soprano 4C, com estojo e alça.

MUSIC43300
YVS-100RD

Venova Soprano - instrumento musical, afinação ( C ), intervalo de 2 oitavas, resina ABS, cor vermelha,
digitação Germânica e Barroca, palheta sintética, bocal de saxofone soprano 4C, com estojo e alça - EDIÇÃO
LIMITADA.

LINHA DE MIXERS MG
AUDIO51326
MG06X
Mixer analógico de pequenas dimensões com 6 entradas, 2 entradas D-PRE de microfone com PAD e phanton
power (48V) e filtro passa altas, 2 entradas mono e 2 stereo 2 bandas de EQ., efeito interno com 6 programas
Saídas XLR balanceadas, chassis de metal. Fonte externa 100V~240V.

AUDIO51325
MG10XU
Mixer analógico de pequenas dimensões com 10 entradas. Destas, são 4 entradas D-PRE de microfone com PAD
e phantom power (48V), compressor de 1-knob. Saídas ST XLR balanceadas, chassis de metal, fonte externa
120V. Possui efeito SPX embutido e interface USB (2 in e 2 out). Cubase AI incluso.

AUDIO51324
MG12XU
Mixer analógico com 12 entradas. Destas, são 6 entradas D-PRE de microfone com PAD e phantom power
(48V), compressor de 1-knob. 2 sub-grupos de saída e 2 auxiliares, chassis de metal, fonte interna 100V~240V.
É possível montar em rack com acessório opcional RK-MG12. Possui efeito SPX embutido e interface USB (2 in e
2 out). Cubase AI incluso.

AUDIO29520
MG12XUK
Mixer analógico com 12 entradas. Destas, são 6 entradas D-PRE de microfone com PAD e phantom power
(48V), compressor de 1-knob. 2 sub-grupos de saída e 2 auxiliares, chassis de metal, fonte interna 100V~240V.
Possui efeito SPX embutido e interface USB (2 in e 2 out). Cubase AI incluso. Possui Knobos ao invés de faders
(como no modelo MG12XU), exclusivamente 110 V.

AUDIO51323
MG16XU
Mixer analógico com 16 entradas padrão rack. Destas, são 10 entradas D-PRE de microfone com PAD e
phantom power (48V), compressor de 1-knob. 4 sub-grupos de saída e 4 auxiliares, chassis de metal, fonte
interna 100V~240V. Possui efeito SPX embutido e interface USB (2 in e 2 out). Cubase AI incluso.

AUDIO51327
MG20XU
Mixer analógico com 20 entradas padrão rack. Destas, são 16 entradas D-PRE de microfone com PAD e
phantom power (48V), compressor de 1-knob. 4 sub-grupos de saída e 4 auxiliares, chassis de metal, fonte
interna 100V~240V. Possui efeito SPX embutido e interface USB (2 in e 2 out). Cubase AI incluso.

MIXER HÍBRIDO
AUDIO32550
AG03
Mixer Compacto de 6 canais (2 mono + 2 stereo) + 1 aux. Efeito, compressor e simulador de
amplificador em 1 botão. Compativel com iPad, Mac e Windows. Função LOOPBACK para
Live Stream e PodCast. Alta qualidade sonora para Gravação e Reprodução (192kHz/24bit).
Alimentação via USB 2.0 (através de Pc, Mac ou bateria externa). Licença para Download
Gratuito do CUBASE AI.

AUDIO32540
AG06
Mixer Compacto de 6 canais (2 mono + 2 stereo) + 1 aux. Efeito, compressor e simulador de
amplificador em 1 botão. Compativel com iPad, Mac e Windows. Função LOOPBACK para
Live Stream e PodCast. Alta qualidade sonora para Gravação e Reprodução (192kHz/24bit).
Alimentação via USB 2.0 (através de Pc, Mac ou bateria externa). Licença para Download
Gratuito do CUBASE AI.

AUDIO81210
MGP32X

Mixer analógico de 32 canais: 24 mono (mic/linha) 4 estéreo; 24 pré-amplificadores de microfone com phantom
power; insert I/O nos canais mono; processador SPX (16 presets); processador REV-X (8 presets); 16
barramentos de saída (4 Group out + 2 AUX + 2 FX + saída Master ST); 4 AUX pré/pós-fader; 2 pós fader para
efeitos; equalizadores X-pressive EQ; Chaves ON/OFF de canais com indicação luminosa; Chassi de metal; fonte
de alimentação interna automática (100 ~ 240 Volts); DSP em 2 canais estéreo, EQ Gráfico e compressor
insertado no Master ST.

MIXER DIGITAL
AUDIO66870
TF1
Nova linha de mixers digitais da Yamaha. A TF1 possui 17 faders motorizados, 16 entradas
XLR analógicas/TRS. Pode ser expandida em até 32 canais. Possui 20 auxiliares buses(08
mono + 06 stereo), 16 saídas XLR analógicas. Gravação e reprodução até 34 canais via USB
2.0. Guia rápido em português dentro do sistema operacional.

AUDIO71000
TF3
Nova linha de mixers digitais da Yamaha. A TF3 possui 25 faders motorizados, 24 entradas
XLR analógicas/TRS. Pode ser expandida em até 40 canais.Possui 20 auxiliares buses(08
mono + 06 stereo), 16 saídas XLR analógicas. Gravação e reprodução até 34 canais via USB
2.0. Guia rápido em português dentro do sistema operacional.

AUDIO70910
TF5
Nova linha de mixers digitais da Yamaha. A TF5 possui 33 faders motorizados, 32 entradas
XLR analógicas/TRS.Pode ser expandida em até 40 canais. Possui 20 auxiliares buses(08
mono + 06 stereo), 16 saídas XLR analógicas. Gravação e reprodução até 34 canais via USB
2.0. Guia rápido em português dentro do sistema operacional.

MONITOR DE ESTÚDIO
MUSIC98800
HS8

Monitor de estúdio “near-field” (campo próximo) de duas vias no formato “bass-reflex” (refletora de graves)
com alto-falante de 8’’ e tweeter com domo de 1’’.

MUSIC98730
HS7

Monitor de estúdio “near-field” (campo próximo) de duas vias no formato “bass-reflex” (refletora de graves)
com alto-falante de 6,5’’ e tweeter com domo de 1’’.

MUSIC63270
HS7W

Monitor de estúdio "near field" de duas vías no formato "band-pass" (refletora de graves) com alto-falante de
6,5" e twiter com domo de 1". Na cor branca.

MUSIC98660
HS5

Monitor de estúdio “near-field” (campo próximo) de duas vias no formato “bass-reflex” (refletora de graves)
com alto-falante de 5’’ e tweeter com domo de 1’’.

MUSIC63360
HS5 WHITE

Mesmas especificações do monitor HS5 na cor branca

ACESSÓRIOS
MUSIC53730
L-121B
Estante para piano digital P-121B. Desenvolvido para funcionar perfeitamente com o piano digital P-121, o
suporte de piano L-121 oferece tudo de que se precisa: uma base robusta e estável, ótima ergonomia,
aparência atraente que combina com o teclado e compatibilidade com a unidade de pedal triplo LP1 (opcional
vendido separadamente). Este suporte é fácil de montar e faz que seu piano fique bem em qualquer ambiente.

MUSIC53510
L-125B//Y
Estante para piano digital P-125B na cor preta. Além do design contemporâneo, a estante L-125B proporciona
estabilidade ao piano digital Yamaha P-125B, oferecendo ainda a altura ideal do instrumento e a opção de
instalar a pedaleira tripla LP-1B, o que é ideal para a prática de piano.

MUSIC53520
L-125WH//Y
Estante para piano digital P-125WH na cor branca. Além do design contemporâneo, a estante L-125 proporciona
estabilidade ao piano digital Yamaha P-125, oferecendo ainda a altura ideal do instrumento e a opção de
instalar a pedaleira tripla LP-1, o que é ideal para a prática de piano.

MUSIC15460
L-85

Estante exclusiva para P-115B ou P-45. A Estante Yamaha L-85 é um acessório exclusivo do Piano Yamaha.
Garante estabilidade e ótima projeção sonora do piano, além de proporcionar um visual moderno e elegante

MUSIC53750
LP-1B//Y
Pedal triplo estilo de piano com acabamento na cor preta com funções encontradas nos pianos de cauda;
sustain, sostenuto e soft (“una corda”). Compatível com: P-515WH, P-125WH, P-121WH

MUSIC53760

LP-1WH//Y

Pedal triplo estilo de piano com acabamento na cor branca com funções encontradas nos pianos de cauda;
sustain, sostenuto e soft (“una corda”). Compatível com: P-515WH, P-125WH, P-121WH

MUSIC61877
LP-7A Y
Unidade de 3 pedais para DGX-660 /DGX-650. Ele possui pedal Damper, Sostenuto e Soft.
O Pedal Digital LP7 Yamaha conta com a indispensável função "Half Pedal" incluso no Damper, que além do
recurso de meio pedal possui também amortecedor

MUSIC61874
FC-3A-Y

Pedal de sustain com funcionalidade half-pedal (meio pedal). Esta opção possibilita mais controle na
sustentação sonora.

MUSIC61869
FC-4
Pedal de Sustain com design de piano acústico. O pedal apresenta uma cobertura de borracha que impede o pé
de escorregar, do teclado ou piano, permitindo ao intérprete desempenhar com mais confiança as suas peças
musicais. Este modelo pode ser utilizado também como um controlador de FS para sintetizadores, módulos de
som e baterias eletrônicas.

MUSIC61864
FC-5
Pedal de sustain simples e compacto. O FC5 também pode ser utilizado como um controlador FS para
sintetizador, módulos de timbre e máquinas de bateria.
O FC5 também pode ser usado como foot switch para ativar/desativar efeitos, mudar presets ou iniciar uma
gravação.

MUSIC61871
FC-7
Pedal de controle para volume e expressão. Indicado para teclados que tenha a entrada "FOOT CONTROLER", o
FC7 pode ser usado como Volume, Expressão e Assignable Control. O FC7 também possui a função "fortíssimo",
que permite acentuar certas partes de sua performance. Além disso, a angulação do pedal pode ser ajustada
para apresentações sentadas ou em pé.

MUSIC31300
PA-300C BIVOLT
Adaptador AC, Entrada: 100 a 240v~50/60Hz - Saída 16V 2,4A; para teclados:PSRS670/S710/S770/S775/S910/S970/S975/SX600/SX700/SX900
A Fonte de alimentação PA-300C Yamaha é ideal e compatível com diversos teclados da marca

MUSIC59810
PA-150 BIVOLT
Adaptador AC, Entrada: 100 a 240 v~50/60Hz 0.5A Saída: 12V 1,5A. A Fonte Yamaha PA150B para Teclado e
Piano Digital substitui o PA5D. Ela é ecologicamente correta, neutralizando o consumo de energia quando o
instrumento é desligado

MUSIC9730
PA-130B BIVOLT

Adaptador AC, entrada : 100 a 240v~50/60Hz. Saída : 12v 1.0A. A Fonte de alimentação PA-130B Yamaha é
ideal e compatível com diversos teclados da marca. Para o melhor funcionamento de seu instrumento use a
fonte original e recomendada.

