
Het silent systeem om  
Achteraf in te inbouwen.  
Voor piano’s en vleugels
Het nieuwe silent systeem 
van Excellent Piano Installs A. Dütz



Speel piano  
wanneer je maar wilt.
Adsilent maakt indruk met een uitstekend pianogeluid met 9 
sample lagen vastgelegd door Europese specialisten. Contactloze
toets- en pedaalsensoren, ongeëvenaard qua inbouwhoogte 
en hoge precisie, onderstreept de leidende positie van het 
Adsilent techniek. De combinatie van zijn technologie met 
modern functies zoals geïntegreerde Bluetooth MIDI * en 
draadloze afstandsbediening via een app maakt het echt 
uniek.

 ✔ Superieur pianogeluid met 9 sample-lagen en 
128 dynamische niveaus

 ✔ Aanvullende nieuwe geluidsvoorbeelden voor 
b.v. Elektrische piano en strijkers

 ✔ 100% sensoren zonder aanraking voor 
toetsen en pedalen

 ✔ Geïntegreerde Bluetooth MIDI *

 ✔ Max. 247 tonen polyfonie

 ✔ 128 geluiden

 ✔ Geluidseffecten (nagalm, koor, enz.)

 ✔ Metronoom

 ✔ USB MIDI
 
*  Bluetooth MIDI-functie momenteel alleen beschikbaar voor   
 smartphones en tabletcomputers.



Thuis
Gebruik het adsilente systeem thuis 
dag of nacht. Luister naar je opnames
of begeleidingsinstrumentgeluid via 

luidsprekers.

Opnemen en spelen
U wilt uw uitvoering opnemen en 

het sturen naar je vrienden,  
familieleden of leraren? Dit is allemaal 

mogelijk met de adsilent!

 

Combineren met  
een automatisch spelende piano

adsilent kan aan een systeem van een zelfspelende piano  
worden toegevoegd als een opnamesysteem. Met deze 

combinatie kunt u uw pianospel opnemen en live afspelen 
op uw zelfspelend systeem (bijv. PianoDisc iQ)

Ideaal om te leren
Meerdere leerlingen kunnen tegelijkertijd ongestoord  

 oefenen in dezelfde ruimte. Leerlingen kunnen 

luisteren naar de oefeningen via een koptelefoon. 
De pianoleraar kan een tweede hoofdtelefoon 

aansluiten en op elk moment naar zijn leerling luisteren.

App voor smartphones
Het gebruik van de gratis app biedt snel en 

gemakkelijk toegang tot de instellingen, b.v. voor 
geluid, nagalm of volume. Natuurlijk kan het 

systeem ook worden bediend zonder de app.



Pas het systeem aan uw  
instrument aan en smaak. 

Beschikbare instellingen:

 ✔ Soort piano

 ✔ Bijstellen voor individuele toetsen

 ✔ Alle toetsen afstellen

 ✔ Touché gevoeligheid / dynamische curve aan

 ✔ Herhaallimiet per noot

 ✔ Zwart toetsvolume

 ✔ Individueel toetsvolume

 ✔ Pedaal schakelpunt

 ✔ Toets diepte (toetsgang)

Bediening ook draadloos 
via Android- of iOS-app
De adsilent-app is een bijbehorende app voor de adsilent 
systeem voor piano‘s en vleugels. Met de app kunt u 
gemakkelijk toegang krijgen tot en instellingen aanpassen 
zoals geluid, nagalm en volume.



Het nieuwe silent systeem door 
Excellent Piano Installs A.Dütz

Ontwikkeld door Andreas Dütz (20 jaar ervaring in 
ontwikkeling van silent systemen) en een team van experts 

in Japan en Europa biedt adsilent de beste silent technologie 
voor inbouw achteraf in piano‘s en vleugels

Excellent Piano Installs A. Dütz 
Burgstallstraße 5 

90587 Obermichelbach 
Duitsland 

Telefoon: + 49-911-766 48 766 
E-mail: sales@expin.de 

www.adsilent.eu

Technische gegevens zoals op het moment van drukken. 
Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Uw dealer voor adsilent:
Michiel van Loon

O.D. Laan 6
7943CA Meppel
+31 655150644

www.pianoman.nl
mvanloon@pianoman.nl

http://www.pianoman.nl/

	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5

