
Характеристика Kawai KDP70 Yamaha YDP-103 Yamaha YDP-144 

Роздрібна ціна, 

грн. 

28100 24390 29103 

Діапазон 

клавіатури 

88 зважених клавіш (механіка 

Responsive Hammer Compact 

(RHC) 

88 зважених клавіш (GHSз 

матовим чорним покриттям 

клавіш) 

88 зважених клавіш (GHSз 

матовим чорним покриттям 

клавіш) 

Тон-генератор 88-клавішна технологія 

семплювання HarmonicImaging© 

(HI)Тембр роялю Kawai EX Grand 

Стерео семплювання AWM© Тембр роялю Yamaha CFX 

Поліфонія 192 64 192 

Кількість тембрів 15 10 10 

Відгук клавіатури Три типи 4 (інтенсивна, середня, м’яка, 

фіксована) 

4 (інтенсивна, середня, м’яка, 

фіксована) 

Педалі Три педалі: ліва педаль (soft); 

середня педаль (sostenuto); права 

педаль (демпферна) 

Три педалі: ліва педаль (soft); 

середня педаль (sostenuto); права 

педаль (демпферна) 

Три педалі: ліва педаль (soft); 

середня педаль (sostenuto); права 

педаль (демпферна) 

Функція 

напівпедалі 

так так так 

Додаткові режими 

клавіатури  

Двошаровий (Dual) з 

регулюванням гучності та 

балансу); гра в чотири руки 

(FourHands) 

Dual, Duo – гра в чотири руки. Накладання тембрів, режим Duo 

Реверберація Три типи: Room, Small Hall, 

Concert Hall 

Чотири типи Чотири типи 



Демонстраційні 

композиції 

 15 композицій 10 композицій для демонстрації 

тембрів, 10 композицій для 

фортепіано 

10 композицій для демонстрації 

тембрів + 50 класичних 

композицій 

Додаткові функції Демпферний резонанс, 

Налаштування висоти тону, 

Транспонування, 

Мультітембральний режим 

Налаштування висоти тону, 

Транспонування 

Налаштування висоти тону, 

Транспонування; Резонанс 

демпфера, звук відпускання 

клавіш, Резонанс струн,  

Функції навчання Учбові п’єси Альфреда, 

Бургмюллера, Черні (в залежності 

від регіону продаж) 

Немає даних  Немає даних 

Метроном так так так 

Комутація MIDI (IN/OUT), роз’єм для 

навушників 

USBTOHOST, роз’єм для 

навушників 

USBTOHOST, роз’єм для 

навушників (2шт) 

Потужність 

підсилювача, Вт 

2х8 2х6 8х2 

Акустична система Два динаміки 12х8см Два динаміки 12х6см Два динаміки 12см. 

Конструкція Стаціонарна стійка та блок 

педалей в комплекті; зсувна 

кришка клавіатури, пюпітр 

Стаціонарна стійка та блок 

педалей в комплекті; зсувна 

кришка клавіатури, пюпітр 

Стаціонарна стійка та блок 

педалей в комплекті; зсувна 

кришка клавіатури, пюпітр 

Блок живлення  так так так 

Маса, габарити 1360х405х855мм; 35кг 1357х815х422мм; 37,5кг 1357х815х422мм; 38кг. 

 


