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Preços sem IVA

TECLADOS MEDIANOS
SA-50

Milhões de pessoas têm suas primeiras experiências musicais com um teclado Casiotone. Para muitos é o início de 
uma paixão ao longo da vida, para alguns até uma pegada que mais tarde transforma o hobby em carreira. Os 
novos modelos, SA-50 e SA-51, dão continuidade à visão da CASIO de permitir que o maior número possível de 
pessoas toque música ativamente. Esses novos modelos garantem melhor som, tocabilidade e expressão. Tanto o 
SA-50 quanto o SA-51 apresentam acesso direto aprimorado, incluindo novas funções de metrônomo e 
reverberação, bem como funções de transposição e deslocamento de oitava.Características principais:• 32 mini 
teclas facilitam a reprodução, mesmo para mãos pequenas• 100 sons integrados de alta qualidade cobrindo uma 
ampla variedade de instrumentos, incluindo piano, sopro, percussão e muitos outros, amostrados de instr

669027 SA-50 67,91 €

SA-51

Milhões de pessoas têm suas primeiras experiências musicais com um teclado Casiotone. Para muitos é o início de 
uma paixão ao longo da vida, para alguns até uma pegada que mais tarde transforma o hobby em carreira. Os 
novos modelos, SA-50 e SA-51, dão continuidade à visão da CASIO de permitir que o maior número possível de 
pessoas toque música ativamente. Esses novos modelos garantem melhor som, tocabilidade e expressão. Tanto o 
SA-50 quanto o SA-51 apresentam acesso direto aprimorado, incluindo novas funções de metrônomo e 
reverberação, bem como funções de transposição e deslocamento de oitava.Características principais:• 32 mini 
teclas facilitam a reprodução, mesmo para mãos pequenas• 100 sons integrados de alta qualidade cobrindo uma 
ampla variedade de instrumentos, incluindo piano, sopro, percussão e muitos outros, amostrados de instr

669028 SA-51 67,91 €

SA-76

Teclado de 44 teclas mini. 8 notas de polifonia, 100 sons, função de apagado de melodia, 10 canções, 50 ritmos. 
Conexão de auscultadores. 2 x 1,2W. SA-76, acabado em laranja e preto. SA-77, acabado em cinzento e preto. 
Dimensões: 604-mm x 211-mm x 57mm. Alimentado por 6 pilhas AA NÃO INCLUÍDAS. Adap. opc. AD-95.

005669 SA-76 65,45 €

SA-77

Teclado de 44 teclas mini. 8 notas de polifonia, 100 sons, função de apagado de melodia, 10 canções, 50 ritmos. 
Conexão de auscultadores. 2 x 1,2W. SA-76, acabado em laranja e preto. SA-77, acabado em cinzento e preto. 
Dimensões: 604-mm x 211-mm x 57mm. Alimentado por 6 pilhas AA NÃO INCLUÍDAS. Adap. opc. AD-95.

005670 SA-77 65,45 €
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CTK-240

Teclado de 49 teclas standard. 12 notas de polifonia, 100 sons, 100 ritmos e 50 canções. LCD. Potência 2 x 1,6W. 
Acabado preto. Dimensões: 914 x 237 x 75mmAdap opc. AD-95.

005675 CTK-240 91,65 €

TECLADOS CASIOTONE
CT-S100 CASIOTONE

61 teclas e uma maneira muito intuitiva de convencer o CT-S100 no instrumento musical perfeito. Por mais que 
em casa seja fabricado, ele também pode ser usado com flechas, este CASIOTONE garante horas de diversão para 
o tempo de reprodução de música. Uma variedade variada de tons e ritmos, bem como a capacidade de conectar 
o dispositivo USB mediano a um computador que garante opções flexíveis de uso..<br><br>Características:- 61 
teclas de piano- 122 sons- 61 ritmos- 5 botões de seleção direta para os sons mais usados- USB to Host para 
conexão a um computador- Novos alto-falantes ovais de 13 x 6 cm.- Dimensões (mm): 930 x 256 x 73- Peso: 3,3 
kg.- Alimentado por bateria (6 x AA - não incluído) ou através do adaptador de rede AD-E95 opcional)- Acessórios 
incluídos: estante de música

636851 CT-S100 CASIOTONE 109,11 €

CT-S200BK CASIOTONE

Com 61 teclas e uma prática de transporte, o CT-S200 garante boa música, seja em casa, no estúdio ou no salão. 
A variedade de recursos inclui, entre outros, o modo de música de dança, que também pode ser criado como um 
usuário fantástico de músicas de dança, e a possibilidade de se conectar ao aplicativo gratuito Chordana Play com 
um drive USB.<br><br>O modo Dance Music permite que os usuários do Casiotone reproduzam partes de 
percussão, baixo e sintetizador para criar músicas de dança sem nenhum esforço. Os 12 diferentes Dance Music 
Voices adicionam toques mais criativos, oferecendo uma experiência ainda mais completa. O Casiotone CT-S200, 
o CT-S300 e o LD-S250 também podem se conectar ao aplicativo gratuito Chordana Play através de um 
smartphone ou tablet, oferecendo aos usuários uma maneira muito fácil de praticar ou interpretar suas m

636852 CT-S200BK CASIOTONE 154,42 €

CT-S200RD CASIOTONE

Com 61 teclas e uma prática de transporte, o CT-S200 garante boa música, seja em casa, no estúdio ou no salão. 
A variedade de recursos inclui, entre outros, o modo de música de dança, que também pode ser criado como um 
usuário fantástico de músicas de dança, e a possibilidade de se conectar ao aplicativo gratuito Chordana Play com 
um drive USB.<br><br>O modo Dance Music permite que os usuários do Casiotone reproduzam partes de 
percussão, baixo e sintetizador para criar músicas de dança sem nenhum esforço. Os 12 diferentes Dance Music 
Voices adicionam toques mais criativos, oferecendo uma experiência ainda mais completa. O Casiotone CT-S200, 
o CT-S300 e o LD-S250 também podem se conectar ao aplicativo gratuito Chordana Play através de um 
smartphone ou tablet, oferecendo aos usuários uma maneira muito fácil de praticar ou interpretar suas m

636854 CT-S200RD CASIOTONE 154,42 €
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CT-S200WE CASIOTONE

Com 61 teclas e uma prática de transporte, o CT-S200 garante boa música, seja em casa, no estúdio ou no salão. 
A variedade de recursos inclui, entre outros, o modo de música de dança, que também pode ser criado como um 
usuário fantástico de músicas de dança, e a possibilidade de se conectar ao aplicativo gratuito Chordana Play com 
um drive USB.<br><br>O modo Dance Music permite que os usuários do Casiotone reproduzam partes de 
percussão, baixo e sintetizador para criar músicas de dança sem nenhum esforço. Os 12 diferentes Dance Music 
Voices adicionam toques mais criativos, oferecendo uma experiência ainda mais completa. O Casiotone CT-S200, 
o CT-S300 e o LD-S250 também podem se conectar ao aplicativo gratuito Chordana Play através de um 
smartphone ou tablet, oferecendo aos usuários uma maneira muito fácil de praticar ou interpretar suas m

636853 CT-S200WE CASIOTONE 154,42 €

CT-S300 CASIOTONE

61 teclas sensores táteis táteis, mais portáteis do que qualquer coisa: O CT-S300 não é apenas usado em seu 
design, mas também impressiona com seus recursos fantásticos. Está equipado com o modo de música de dança, 
com o qual você pode criar músicas fantásticas instantaneamente, barra de inflexão de tom, conexão com o 
aplicativo gratuito Chordana Play e porta USB.<br><br>O modo Dance Music permite que os usuários do 
Casiotone reproduzam partes de percussão, baixo e sintetizador para criar músicas de dança sem nenhum 
esforço. Os 12 diferentes Dance Music Voices adicionam toques mais criativos, oferecendo uma experiência ainda 
mais completa. O Casiotone CT-S200, o CT-S300 e o LK-S250 também podem se conectar ao aplicativo gratuito 
Chordana Play através de um smartphone ou tablet, oferecendo aos usuários uma maneira muito fácil de praticar 
o

636855 CT-S300 CASIOTONE 182,86 €

CT-S1BK CASIOTONE

Design Casiotone moderno que combina perfeitamente com qualquer estilo. O seu design elegante que integra o 
teclado, os altifalantes e um simples número de controlos, alcança o aspeto clássico do piano do CT-S1. Está 
disponível em três opções de cores - preto, vermelho e branco - de forma a garantir uma fácil integração em 
qualquer espaço. Características: 61 sons selecionados, incluindo tons ADVANCED e CASIO CLASSIC, gerador de 
tom AiX, teclado de 61 chaves com resposta de sensibilidade, sistema de altifalantes Bas Reflex horizontal, função 
Surround, Função Layer, Metronome, Gravador, Tone Memory para guardar os nossos sons favoritos, interface de 
utilizador simples, suporte de app Chordana Play, adaptador ou bateria, adaptador Bluetooth MIDI/Audio WU-
BT10 opcional. Dimensões 930x258x83 (mm), peso 4,5 kg. Elementos incluídos: adaptador d

651482 CT-S1BK CASIOTONE 239,68 €

CT-S1RD CASIOTONE

Design Casiotone moderno que combina perfeitamente com qualquer estilo. O seu design elegante que integra o 
teclado, os altifalantes e um simples número de controlos, alcança o aspeto clássico do piano do CT-S1. Está 
disponível em três opções de cores - preto, vermelho e branco - de forma a garantir uma fácil integração em 
qualquer espaço. Características: 61 sons selecionados, incluindo tons ADVANCED e CASIO CLASSIC, gerador de 
tom AiX, teclado de 61 chaves com resposta de sensibilidade, sistema de altifalantes Bas Reflex horizontal, função 
Surround, Função Layer, Metronome, Gravador, Tone Memory para guardar os nossos sons favoritos, interface de 
utilizador simples, suporte de app Chordana Play, adaptador ou bateria, adaptador Bluetooth MIDI/Audio WU-
BT10 opcional. Dimensões 930x258x83 (mm), peso 4,5 kg. Elementos incluídos: adaptador d

651483 CT-S1RD CASIOTONE 239,68 €
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CT-S1WE CASIOTONE

Design Casiotone moderno que combina perfeitamente com qualquer estilo. O seu design elegante que integra o 
teclado, os altifalantes e um simples número de controlos, alcança o aspeto clássico do piano do CT-S1. Está 
disponível em três opções de cores - preto, vermelho e branco - de forma a garantir uma fácil integração em 
qualquer espaço. Características: 61 sons selecionados, incluindo tons ADVANCED e CASIO CLASSIC, gerador de 
tom AiX, teclado de 61 chaves com resposta de sensibilidade, sistema de altifalantes Bas Reflex horizontal, função 
Surround, Função Layer, Metronome, Gravador, Tone Memory para guardar os nossos sons favoritos, interface de 
utilizador simples, suporte de app Chordana Play, adaptador ou bateria, adaptador Bluetooth MIDI/Audio WU-
BT10 opcional. Dimensões 930x258x83 (mm), peso 4,5 kg. Elementos incluídos: adaptador d

651484 CT-S1WE CASIOTONE 239,68 €

CT-S400 CASIOTONE

Com um design elegante que lhe permite ficar sempre nas mãos do utilizador, o CT-S400 apresenta 600 tons de 
alta qualidade, 200 ritmos e uma ampla gama de funcionalidades, incluindo acompanhamento automático. 
Reduzindo o número de controlos, ecrã LCD e controlo rotativo, o CT-S400 oferece uma excelente usabilidade e 
uma seleção intuitiva de tons e ritmos. Gerador de som AiX, teclado de resposta de sensibilidade, sistema de 
altifalantes Bass Reflex horizontal, função Surround, Funções De Layer e Split, Metronome, gravador, 32 registos, 
roda Pitch Bend, compatível com app Chordana Play, potência através de adaptador ou baterias, adaptador 
Bluetooth MIDI/Audio WU-BT10 opcional. Dimensões 930x258x84 (mm), peso 4,5 kg. Elementos incluídos: 
adaptador de potência, lectern, manual de instruções, Strap Locks.

651485 CT-S400 CASIOTONE 251,64 €

CT-S500

Praticar em casa, escrever músicas, ensaiar e brilhar no palco. Um instrumento versátil que oferece som de alta 
qualidade e grande liberdade para se expressar. Ele tem todos os recursos que você precisa para um show, seja ao 
vivo no palco ou streaming pela Internet.Principais recursos:61 teclas de piano sensíveis ao toque 800 sons, 243 
ritmos integradosFunção de amostragemAdaptador sem fio para áudio e MIDIDimensões: 930 x 258 x 91 mm 
(sem estante de partitura)Peso: 4,7 kg Acessórios incluídos: estante para partitura, adaptador AC, adaptador 
Bluetooth MIDI & AUDIO WU-BT10

665103 CT-S500 428,93 €

CT-S1000V

O CT-S1000V é um instrumento que redefine o conceito de teclado e a forma como é tocado. Ele permite que 
você integre os vocais em sua performance de forma intuitiva, como se você apenas tivesse que cantarolá-los. 
Conforme você toca o teclado, as palavras das letras soam em sequência para criar uma linha vocal. Você também 
pode alterar o tom de sua voz e adicionar e ajustar efeitos em tempo real enquanto toca. Resumindo: você 
poderá liberar sua criatividade. Além disso, você tem 800 timbres para descobrir, incluindo uma coleção de 
ADVANCED TONES, que ultrapassam os limites da expressão da fonte de som AiX, e CASIO CLASSIC TONES, que 
trazem de volta os sons clássicos da linhagem de teclados de sintetizador da Casio.< /br>< /br>Destaques dos 
recursos:61 teclas de piano sensíveis ao toque.Função de síntese vocal800 sons, 100 tons líricos e 2

665104 CT-S1000V 525,72 €
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TECLADOS CT-X
CT-X700

Nova série CT-X. Novo design, fonte de som AiX com novas amostras, 61 teclas sensíveis ao toque, 600 sons, 195 
ritmos, 310 Presets Music, 195 One Touch Presets, botão Tap Tempo, 100 tipos de arpejo, 20 tipos de Reverb, 10 
tipos de Chorus Entrada de áudio, USB, entrada de pedal. Dimensões: 948 x 350 x 109 mm.<br>Peso: 4,3 kg. 
Inclui: estante para partitura, adaptador de corrente. 

058414 CT-X700 244,24 €

CT-X800

Nova série CT-X. Novo design, fonte de som AiX com novas amostras, 61 teclas sensíveis ao toque, 600 sons, 195 
ritmos, 310 Presets Music, 195 One Touch Presets, botão Tap Tempo, 100 tipos de arpejo, 20 tipos de Reverb, 10 
tipos de Chorus Entrada de áudio, USB, entrada de pedal, porta USB pendrive, roda pitchbend.

061409 CT-X800 290,12 €

CT-X3000

Nova série CT-X. Novo design, fonte de som AiX com novas amostras, 61 teclas sensíveis ao toque, 800 sons, 235 
ritmos, 310 predefinições musicais, 235 predefinições One Touch, 4 almofadas de frases, 150 tipos de arpejo, 24 
tipos de reverberação, 12 tipos de refrão , 15 tipos de atraso, 100 efeitos DSP, multitimbral de 16 bits, compatível 
com MIDI,128 Memórias de registro, gravador de 17 pistas, editor de som e ritmo, entrada de áudio, reprodução 
de arquivos de áudio do pendrive USB com função de cancelamento central para eliminar a voz de umamúsica, 
entrada sustain pedal e expressão, porta USB para conexão a um computador, pitchbend roda, botões SUSTAIN e 
PORTAMENTO, bateria ou adaptador incluído, sistema de alto-falante bass reflex com 6 + 6W de poder.

061601 CT-X3000 335,51 €

CT-X5000

Nova série CT-X. Novo design com acabamento cinzametálico exclusivo, fonte de som AiX com novas amostras, 
61 teclas sensíveis ao toque, 800 sons, 260 ritmos, 310 predefinições musicais, 235 predefinições One Touch, 4 
alocações de frases, 150 tipos de arpejo, 32 tipos de Reverb, 16 tipos de coro, 20 tipos de atraso, 100 efeitos DSP, 
multitimbral para 16 partes, compatível com MIDI-MIDI, 128 memórias de memória, gravador de 17 pistas, editor 
de som e ritmo, entrada de áudio, reprodução de arquivos de áudio do USB pendrive com função de 
cancelamento central para eliminar a voz de uma música, sustentação e entrada de pedal de expressão, porta USB 
para conexão com um computador, roda pitchbend,botões SUSTAIN e PORTAMENTO, adaptador de alimentação 
através do sistema de altifalantes graves com15 + 15W de potência.

061602 CT-X5000 437,19 €
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TECLADOS LUMINOSOS
LK-S250 CASIOTONE

Nova gama de teclados Casiotone. Graças ao seu design compacto, com uma redução de tamanho de 
aproximadamente 30% em comparação com a linha CTK, e bateria opcional, os novos Casiotones oferecem total 
flexibilidade ao criar música. Com um baixo peso de 3,3 kg, esta gama é muito fácil de transportar graças à pega 
de transporte prática integrada no design.O modo Dance Music permite que os usuários do Casiotone 
reproduzam partes de percussão, baixo e sintetizador para criar músicas de dança sem nenhum esforço. Os 12 
diferentes Dance Music Voices adicionam toques mais criativos, oferecendo uma experiência ainda mais completa. 
O Casiotone CT-S200, o CT-S300 e o LK-S250 também podem se conectar ao aplicativo gratuito Chordana Play 
através de um smartphone ou tablet, oferecendo aos usuários uma maneira muito fácil de praticar ou interpretar 
suas 

636856 LK-S250 CASIOTONE 250,34 €

LK-S450 CASIOTONE

O LK-S450 é ideal como um modelo de nível básico. Com as suas 200 canções pré-carregadas de uma vasta gama 
de géneros, permite que os utilizadores pratiquem ao seu próprio ritmo, enquanto são guiados pelas teclas 
iluminadas. O teclado também pode ser emparelhado com a aplicação Chordana Play utilizando o adaptador 
opcional Bluetooth® WU-BT10 para ligar o sistema de notação de rolos de piano exibido no smartphone ou 
tablet ao sistema de iluminação da chave do teclado. Isto não só torna mais fácil começar a tocar teclado, como 
também torna a prática muito divertida! 600 sons, 200 ritmos, gerador de som AiX, teclado de 61 teclas com 
sistema de iluminação e sensibilidade à pressão, altifalantes com sistema Bass Reflex horizontal, funções 
Surround, Funções Layer e Split, Metronome, Modo de Aprendizagem Guiado step Up Lesson, gravador, Função 
M

652942 LK-S450 CASIOTONE 277,55 €
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TECLADOS HIGH-GRADE
WK-6600

76 teclas tipo piano, 700 tons, 210 ritmos, ecra LC, Dial Wheel, 100 efeito DSP, arpegiador, editorde tons e ritmos, 
sequenciador de 16 pistas, misturador de 32 canais, ranhura para cartoes SD (ate 32Gb) entrada audio, saida de 
audio, USB, adaptador de corrente incluido.

016777 WK-6600 455,36 €

WK-7600

76 teclas de piano, 820 tons, 610 ritmos, ecra LC, 100 efeito DSP, 9 tiradores deslizantes, orgaode tiradores, 
arpegiador, editor de tons e ritmos, sequenciador de 16 pistas, misturador de 32 canais, ranhura para cartoes SD 
(ate 32Gb) entrada audio e microfone independentes, permite gravar audioe microfone e interpretaçao de forma 
em simultaneo diretamente no cartao de memoria. USB,adaptador de corrente incluido.

012860 WK-7600 488,44 €

PIANOS CDP
CDP-S110 NEGRO

O CDP-S110 é o modelo de entrada da série cdP-S de pianos digitais e oferece uma impressionante gama de 
funcionalidades: teclado autêntico, geração de som e um impressionante sistema de colunas. Dez tons essenciais, 
incluindo pianos de cauda e pianos elétricos, estão apenas à espera de serem descobertos e apreciados.Teclado 
Scaled Hammer Action Keyboard Il10 sonsPolifonia máxima: 64 vozesFunção da camadaEfeitos: 4 x Reverb / 4 x 
ChorusDemo Songs: 2App con compatível Chordana Play for Piano ver.2.4MetrónomoUSB de Puerto MIDIEntrada 
de áudioAmplificación 8 W + 8WPretoDimensões: 132,2 x 232 x 99 cm.Peso: 10,5kgAccessories incluído: pedal SP-
3, lectern, adaptador CA

664406 CDP-S110 NEGRO 414,97 €

CDP-S110 BLANCO

O CDP-S110 é o modelo de entrada da série cdP-S de pianos digitais e oferece uma impressionante gama de 
funcionalidades: teclado autêntico, geração de som e um impressionante sistema de colunas. Dez tons essenciais, 
incluindo pianos de cauda e pianos elétricos, estão apenas à espera de serem descobertos e apreciados.Teclado 
Scaled Hammer Action Keyboard Il10 sonsPolifonia máxima: 64 vozesFunção da camadaEfeitos: 4 x Reverb / 4 x 
ChorusDemo Songs: 2App con compatível Chordana Play for Piano ver.2.4MetrónomoUSB de Puerto MIDIEntrada 
de áudioAmplificación 8 W + 8WBrancoDimensões: 132,2 x 232 x 99 cm.Peso: 10,5kgAccessories incluído: pedal 
SP-3, lectern, adaptador CA

664407 CDP-S110 BLANCO 425,74 €
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CDP-S160 SET NEGRO

'O CDP-S160 é o novo modelo da série de pianos digitais CDP-S. É apresentado em um pacote com o suporte fixo 
de três pedais CS-470P. O instrumento oferece uma gama impressionante de recursos: teclado autêntico, geração 
de som e um sistema de alto-falante impressionante. Dez sons essenciais, incluindo pianos de cauda e pianos 
elétricos, estão esperando para serem descobertos e apreciados. Existem duas variantes de cor piano disponíveis: 
preto e vermelho. O suporte CS-470P está disponível em preto. Recursos adicionais, como o modo Duo, o 
Recorder MIDI e a Função de Escala, tornam-se um instrumento perfeito para a educação.Características 
principais,-Teclado com o mecanismo de martelo de graduação ll,-10 sons-Fuenta de potência: adaptador CA ou 
6 baterias de tamanho AA-Altofalantes: 8 W + 8 W-Suporte fixo e Unidade de três pés</ br>-Dimensõe

664408 CDP-S160 SET NEGRO 645,35 €

CDP-S160 SET ROJO

'O CDP-S160 é o novo modelo da série de pianos digitais CDP-S. É apresentado em um pacote com o suporte fixo 
de três pedais CS-470P. O instrumento oferece uma gama impressionante de recursos: teclado autêntico, geração 
de som e um sistema de alto-falante impressionante. Dez sons essenciais, incluindo pianos de cauda e pianos 
elétricos, estão esperando para serem descobertos e apreciados. Existem duas variantes de cor piano disponíveis: 
preto e vermelho. O suporte CS-470P está disponível em preto. Recursos adicionais, como o modo Duo, o 
Recorder MIDI e a Função de Escala, tornam-se um instrumento perfeito para a educação.Características 
principais,-Teclado com o mecanismo de martelo de graduação ll,-10 sons-Fuenta de potência: adaptador CA ou 
6 baterias de tamanho AA-Altofalantes: 8 W + 8 W-Suporte fixo e Unidade de três pés</ br>-Dimensõe

664409 CDP-S160 SET ROJO 636,97 €

CDP-S360 NEGRO

Apresentando um teclado de piano de 88 teclas, o novo CDP-S360 é perfeito para uma ampla variedade de 
gêneros musicais. Um total de 200 ritmos e 700 sons de alta qualidade são integrados como padrão, desde 
instrumentos de teclado, como pianos de cauda, ??órgãos e cravo, até instrumentos de cordas, sopros e 
percussão, permitindo que você crie uma variedade de apresentações com um único teclado. . O CDP-S360 pode 
ser facilmente controlado a partir do aplicativo gratuito Chordana Play for Piano para smartphones e tablets. O 
adaptador de áudio e MIDI sem fio WU-BT10 (vendido separadamente) permite conectar seu smartphone ou 
tablet sem fio ao seu piano digital. Em relação à fonte de som, a polifonia foi atualizada de 64 para 128 
vozes.Teclado Smart Hammer Action Keyboard IIPolifonia máxima: 128 vozesSons: 700Camada e funções 
SplitEfeitos: 10 x

664410 CDP-S360 NEGRO 615,70 €
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PIANOS PRIVIA
PRIVIA PX-S1100BK

O novo PX-S1100 continua o popular conceito de design e conforto de desempenho do Privia PX-S1000, ao 
mesmo tempo que melhora a resposta em toda a gama de frequências, desde tons baixos a agudos. A estrutura 
interna dos altifalantes foi redesenhada, acrescentando uma maior sensação de espaço, localização e clareza ao 
som. Além disso, a embalagem inclui um adaptador Bluetooth Audio /MIDI que nos permitirá usar o piano como 
altifalante Bluetooth ou como um controlador MIDI completamente sem fios.Principais características:- Design 
único e compacto- Teclado com ação de martelo de escala inteligente- Compatível com Bluetooth Audio e MIDI 
(via adaptador incorporado)- 18 Sons- 192 vozes de polifonia- Funções de camada e divisão- 5 níveis de 
sensibilidade no teclado- 60 canções de fábrica / 10 canções de utilizador- Gravador MIDI (2 faixas / 10.

662911 PRIVIA PX-S1100BK 605,41 €

PRIVIA PX-S1100WE

O novo PX-S1100 continua o popular conceito de design e conforto de desempenho do Privia PX-S1000, ao 
mesmo tempo que melhora a resposta em toda a gama de frequências, desde tons baixos a agudos. A estrutura 
interna dos altifalantes foi redesenhada, acrescentando uma maior sensação de espaço, localização e clareza ao 
som. Além disso, a embalagem inclui um adaptador Bluetooth Audio /MIDI que nos permitirá usar o piano como 
altifalante Bluetooth ou como um controlador MIDI completamente sem fios.Principais características:- Design 
único e compacto- Teclado com ação de martelo de escala inteligente- Compatível com Bluetooth Audio e MIDI 
(via adaptador incorporado)- 18 Sons- 192 vozes de polifonia- Funções de camada e divisão- 5 níveis de 
sensibilidade no teclado- 60 canções de fábrica / 10 canções de utilizador- Gravador MIDI (2 faixas / 10.

662913 PRIVIA PX-S1100WE 605,41 €

PRIVIA PX-S1100RD

O novo PX-S1100 continua o popular conceito de design e conforto de desempenho do Privia PX-S1000, ao 
mesmo tempo que melhora a resposta em toda a gama de frequências, desde tons baixos a agudos. A estrutura 
interna dos altifalantes foi redesenhada, acrescentando uma maior sensação de espaço, localização e clareza ao 
som. Além disso, a embalagem inclui um adaptador Bluetooth Audio /MIDI que nos permitirá usar o piano como 
altifalante Bluetooth ou como um controlador MIDI completamente sem fios.Principais características:- Design 
único e compacto- Teclado com ação de martelo de escala inteligente- Compatível com Bluetooth Audio e MIDI 
(via adaptador incorporado)- 18 Sons- 192 vozes de polifonia- Funções de camada e divisão- 5 níveis de 
sensibilidade no teclado- 60 canções de fábrica / 10 canções de utilizador- Gravador MIDI (2 faixas / 10.

662917 PRIVIA PX-S1100RD 605,41 €

PRIVIA PX-S3100

O novo PX-S3100 continua o popular conceito de design e conforto de desempenho do Privia PX-S3000, ao 
mesmo tempo que melhora a resposta em toda a gama de frequências, desde tons baixos a agudos. A estrutura 
interna dos altifalantes foi redesenhada, acrescentando uma maior sensação de espaço, localização e clareza ao 
som. Além disso, a embalagem inclui um adaptador Bluetooth Audio /MIDI que nos permitirá usar o piano como 
altifalante Bluetooth ou como um controlador MIDI completamente sem fios.Principais características:- Design 
único e compacto- Teclado com ação de martelo de escala inteligente- 700 sons- 200 ritmos- MIDI e gravador de 
áudio para USB- Polifonia de 192 vozes- Função camada e divisão- Coro- 'Brilhantismo'- DSP- Pitch Bend- 
Transposição- Metrónomo- Bluetooth Audio / Midi (via adaptador Bluetooth incorporado)- 2 ligações par

662912 PRIVIA PX-S3100 859,74 €



Preços sem IVA

PRIVIA PX-560

Piano digital portátil de 88 teclas contrapesado com sistema Trisensor II. Teclas com simulação de ébano e 
marfim. 650 sons incorporados + 200 ritmoscom acompanhamento. Ecrã táctil de 5,3 . Ressonância dos 
harmônicos e de pedal com vários ajustes personalizados. Gravador de 16 pistas, máximo 100 canções. 
Reprodução/Gravação de Áudio via pen driveUSB. Conexão Midi e USB. Ranhura para pen drive USB.

023755 PRIVIA PX-560 1067,55 €

PRIVIA PX-770BK

Novo modelo. Piano digital de 88 teclas com tactomarfim e ébano. Sistema trisensor II com estabilizador. 128 
notas de polifonia. 19 sons. Ressonância do pedal. 60 canções com função de aprendizagem.Gravação de 2 pistas, 
1 canção. Função Concert Play com acompanhamento de orquesta. Conexão USB-MIDI. Peso 31,5 Kg. 
Amplificação 8W + 8W. 2 conectores para auscultadores. Tampa deslizável. Cor preto.

056445 PRIVIA PX-770BK 801,75 €

PRIVIA PX-770BN

Novo modelo. Piano digital de 88 teclas com tactomarfim e ébano. Sistema trisensor II com estabilizador. 128 
notas de polifonia. 19 sons. Ressonância do pedal. 60 canções com função de aprendizagem.Gravação de 2 pistas, 
1 canção. Função Concert Play com acompanhamento de orquesta. Conexão USB-MIDI. Peso 31,5 Kg. 
Amplificação 8W + 8W. 2 conectores para auscultadores. Tampa deslizável. Cor marrom.

056446 PRIVIA PX-770BN 801,75 €

PRIVIA PX-770WE

Novo modelo. Piano digital de 88 teclas com tactomarfim e ébano. Sistema trisensor II com estabilizador. 128 
notas de polifonia. 19 sons. Ressonância do pedal. 60 canções com função de aprendizagem.Gravação de 2 pistas, 
1 canção. Função Concert Play com acompanhamento de orquesta. Conexão USB-MIDI. Peso 31,5 Kg. 
Amplificação 8W + 8W. 2 conectores para auscultadores. Tampa deslizável. Cor branco.

056447 PRIVIA PX-770WE 801,75 €



Preços sem IVA

PRIVIA PX-870BK

Novo modelo. Piano digital de 88 teclas com tactomarfim e ébano. Sistema trisensor II com estabilizador. 256 
notas de polifonia. 19 sons. Ressonância do pedal. 60 canções com função de aprendizagem.Gravação de 2 pistas, 
1 canção. Função Concert Play com acompanhamento de orquesta. Conexão USB-MIDI. Conexão de pen-drive 
USB com reprodução de arquivos SMF e audio, gravação de audio em USB. Peso 31,5 Kg. Amplificação 20W + 
20W. 2 conectores para auscultadores. Tampa deslizável. Cor preto.

056448 PRIVIA PX-870BK 1054,50 €

PRIVIA PX-870BN

Novo modelo. Piano digital de 88 teclas com tactomarfim e ébano. Sistema trisensor II com estabilizador. 256 
notas de polifonia. 19 sons. Ressonância do pedal. 60 canções com função de aprendizagem.Gravação de 2 pistas, 
1 canção. Função Concert Play com acompanhamento de orquesta. Conexão USB-MIDI. Conexão de pen-drive 
USB com reprodução de arquivos SMF e audio, gravação de audio em USB. Peso 31,5 Kg. Amplificação 20W + 
20W. 2 conectores para auscultadores. Tampa deslizável. Cor marrom.

062354 PRIVIA PX-870BN 995,80 €

PRIVIA PX-870WE

Novo modelo. Piano digital de 88 teclas com tactomarfim e ébano. Sistema trisensor II com estabilizador. 256 
notas de polifonia. 19 sons. Ressonância do pedal. 60 canções com função de aprendizagem.Gravação de 2 pistas, 
1 canção. Função Concert Play com acompanhamento de orquesta. Conexão USB-MIDI. Conexão de pen-drive 
USB com reprodução de arquivos SMF e audio, gravação de audio em USB. Peso 31,5 Kg. Amplificação 20W + 
20W. 2 conectores para auscultadores. Tampa deslizável. Cor branco.

056449 PRIVIA PX-870WE 1054,50 €

PIANOS PRIVIA PREMIUM
PX-S5000BK

Com o seu design sofisticado, som intransigente e características inovadoras, a série Privia transformou o padrão 
para os pianos digitais. Concebido para a máxima mobilidade, o novo PX-S5000 pode adaptar-se a diferentes 
estilos de vida e caber em qualquer espaço. Mas, claro, a sua magreza não diminui a sua qualidade como 
instrumento musical - experimente as possibilidades e o conforto de ter um piano que se adapte ao seu 
estilo.Características principais:-Novo teclado Smart Hybrid Hammer Action com novas texturas e laterais em 
madeira abeto-23 sons-Simulador acústico ajustável-Adaptador Bluetooth MIDI/Audio WU-BT10 incluído-
Compatível com a aplicação Casio Music Space-192 vozes de polifonia-Funções em camadas e Split-60 canções 
de fábrica / 10 canções de utilizador-Gravador MIDI (2 pistas / 10.000 notas de capacidade)-Gravador / Leitor de

669554 PX-S5000BK 1126,02 €



Preços sem IVA

PX-S6000BK

Com o seu design sofisticado, som intransigente, sensação autêntica e características inovadoras, a série Privia 
reimaginou a forma como incorporamos os pianos nas nossas vidas. A nova Privia PX-S6000 combina a tecnologia 
líder da Casio com um design elegante que lhe permite experimentar um novo grau de harmonia com o seu estilo 
de vida e ambiente. A Privia PX-S6000 é entregue como um piano compacto portátil, mas pode ser combinada 
com o suporte opcional CS-90P (vendido separadamente).Características principais:-Novo teclado de acção Smart 
Hybrid Hammer Action com nova texturas e laterais em madeira abeto-4 altifalantes-Adaptação do som com base 
na posição do piano-350 sons-Som exclusivo para piano Grand piano-Nova colecção de sons inspirados em 
estilos e canções famosos - simulador acústico para tocar piano acústico-Simulador acústico to

669555 PX-S6000BK 1763,03 €

PX-S7000HM

Com o seu design sofisticado, som intransigente, sensação autêntica e características inovadoras, a série Privia 
reimaginou a forma como incorporamos os pianos nas nossas vidas. Os modelos Privia PX-S7000 combinam a 
tecnologia líder da Casio com desenhos elegantes que lhe permitem experimentar um novo grau de harmonia 
com o seu estilo de vida e ambiente. A Privia PX-S7000 vem em três cores, com pedais embutidos e um suporte 
que realiza de forma requintada a estética tradicional do piano. Com o PX-S7000, pode ter a liberdade de escolher 
o estilo que melhor se adapta ao seu estilo de vida.Características principais:-Novo teclado de acção Smart Hybrid 
Hammer Action com nova texturas e laterais em madeira abeto-4 altifalantes-Adaptação do som com base na 
posição do piano-400 sons-3 sons exclusivos da Privia Grand piano-Nova colecção de sons i

669556 PX-S7000HM 2645,02 €

PX-S7000BK

Com o seu design sofisticado, som intransigente, sensação autêntica e características inovadoras, a série Privia 
reimaginou a forma como incorporamos os pianos nas nossas vidas. Os modelos Privia PX-S7000 combinam a 
tecnologia líder da Casio com desenhos elegantes que lhe permitem experimentar um novo grau de harmonia 
com o seu estilo de vida e ambiente. A Privia PX-S7000 vem em três cores, com pedais embutidos e um suporte 
que realiza de forma requintada a estética tradicional do piano. Com o PX-S7000, pode ter a liberdade de escolher 
o estilo que melhor se adapta ao seu estilo de vida.Características principais:-Novo teclado de acção Smart Hybrid 
Hammer Action com nova texturas e laterais em madeira abeto-4 altifalantes-Adaptação do som com base na 
posição do piano-400 sons-3 sons exclusivos da Privia Grand piano-Nova colecção de sons i

669557 PX-S7000BK 2456,31 €

PX-S7000WE

Com o seu design sofisticado, som intransigente, sensação autêntica e características inovadoras, a série Privia 
reimaginou a forma como incorporamos os pianos nas nossas vidas. Os modelos Privia PX-S7000 combinam a 
tecnologia líder da Casio com desenhos elegantes que lhe permitem experimentar um novo grau de harmonia 
com o seu estilo de vida e ambiente. A Privia PX-S7000 vem em três cores, com pedais embutidos e um suporte 
que realiza de forma requintada a estética tradicional do piano. Com o PX-S7000, pode ter a liberdade de escolher 
o estilo que melhor se adapta ao seu estilo de vida.Características principais:-Novo teclado de acção Smart Hybrid 
Hammer Action com nova texturas e laterais em madeira abeto-4 altifalantes-Adaptação do som com base na 
posição do piano-400 sons-3 sons exclusivos da Privia Grand piano-Nova colecção de sons i

669558 PX-S7000WE 2456,31 €



Preços sem IVA

PIANOS CELVIANO
CELVIANO AP-270BK

Novo modelo. Piano digital de 88 teclas com tactomarfim e ébano. Sistema trisensor II com estabilizador. 192 
notas de polifonia. 22 sons. Ressonância do pedal. 60 canções com função de aprendizagem.Gravação de 2 pistas, 
1 canção. Função Concert Play com acompanhamento de orquesta. Conexão USB-MIDI. Peso 36,6 Kg. 
Amplificação 8W + 8W. 2 conectores para auscultadores. Tampa deslizável. Cor preto.

056442 CELVIANO AP-270BK 853,74 €

CELVIANO AP-270BN

Novo modelo. Piano digital de 88 teclas com tactomarfim e ébano. Sistema trisensor II com estabilizador. 192 
notas de polifonia. 22 sons. Ressonância do pedal. 60 canções com função de aprendizagem.Gravação de 2 pistas, 
1 canção. Função Concert Play com acompanhamento de orquesta. Conexão USB-MIDI. Peso 36,6 Kg. 
Amplificação 8W + 8W. 2 conectores para auscultadores. Tampa deslizável. Cor marrom.

056443 CELVIANO AP-270BN 853,74 €

CELVIANO AP-270WE

Novo modelo. Piano digital de 88 teclas com tactomarfim e ébano. Sistema trisensor II com estabilizador. 192 
notas de polifonia. 22 sons. Ressonância do pedal. 60 canções com função de aprendizagem.Gravação de 2 pistas, 
1 canção. Função Concert Play com acompanhamento de orquesta. Conexão USB-MIDI. Peso 36,6 Kg. 
Amplificação 8W + 8W. 2 conectores para auscultadores. Tampa deslizável. Cor branco.

056444 CELVIANO AP-270WE 853,74 €

CELVIANO AP-470BK

Piano digital de mueble con 88 teclas contrapesadas con tacto marfil y ébano. Nuevo diseño más compacto. 
Sistema de contapeso Tri-Sensor II. 256 notas de polifonía. 22 sonidos con nueva muestra de piano de cola 
estéreo. Apertura de tapa superior con diseño Sound Projection. Nuevas funciones Volume Sync EQ & Headphone 
Mode. Grabación/reproducción de audio vía pendrive USB. Simulación de resonanciacuerdas. Función Concert 
Play. Control remoto a través de la App Chordana Play for Piano. Mueble con 3 pedales y tapa. Color 
negro.Características:- 88 teclas de acción martillo Scaled Hammer Action II (Tri-Sensor) de ébano/marfil 
sintéticos- 22 sonidos- Multi-Dimensional Morphing AiR- 256 voces de polifonía- Funciones de partición y de 
capas- DSP, chorus, 'Brilliance' y simulación de 'Hall'- Secuenciador de 2 pistas- Respuesta de martillo- Atenua

061501 CELVIANO AP-470BK 1082,03 €



Preços sem IVA

CELVIANO AP-470BN

Piano digital de mueble con 88 teclas contrapesadas con tacto marfil y ébano. Nuevo diseño más compacto. 
Sistema de contapeso Tri-Sensor II. 256 notas de polifonía. 22 sonidos con nueva muestra de piano de cola 
estéreo. Apertura de tapa superior con diseño Sound Projection. Nuevas funciones Volume Sync EQ & Headphone 
Mode. Grabación/reproducción de audio vía pendrive USB. Simulación de resonanciacuerdas. Función Concert 
Play. Control remoto a través de la App Chordana Play for Piano. Mueble con 3 pedales y tapa. Color 
marrónCaracterísticas:- 88 teclas de acción martillo Scaled Hammer Action II (Tri-Sensor) de ébano/marfil 
sintéticos- 22 sonidos- Multi-Dimensional Morphing AiR- 256 voces de polifonía- Funciones de partición y de 
capas- DSP, chorus, 'Brilliance' y simulación de 'Hall'- Secuenciador de 2 pistas- Respuesta de martillo- Atenua

061502 CELVIANO AP-470BN 1082,03 €

CELVIANO AP-470WE

Piano digital de mueble con 88 teclas contrapesadas con tacto marfil y ébano. Nuevo diseño más compacto. 
Sistema de contapeso Tri-Sensor II. 256 notas de polifonía. 22 sonidos con nueva muestra de piano de cola 
estéreo. Apertura de tapa superior con diseño Sound Projection. Nuevas funciones Volume Sync EQ & Headphone 
Mode. Grabación/reproducción de audio vía pendrive USB. Simulación de resonanciacuerdas. Función Concert 
Play. Control remoto a través de la App Chordana Play for Piano. Mueble con 3 pedales y tapa. Color 
blanco.Características:- 88 teclas de acción martillo Scaled Hammer Action II (Tri-Sensor) de ébano/marfil 
sintéticos- 22 sonidos- Multi-Dimensional Morphing AiR- 256 voces de polifonía- Funciones de partición y de 
capas- DSP, chorus, 'Brilliance' y simulación de 'Hall'- Secuenciador de 2 pistas- Respuesta de martillo- Atenu

061503 CELVIANO AP-470WE 1082,03 €

CELVIANO AP-650BK

Piano digital de 88 teclas com tato em marfim e ebano. Novo sistema de equilibrio Trisensor II com estabilizador. 
256 Notas polifonicas, 250 tons e 180 ritmos de acompanhamento. Abertura superior como piano acustico, 
simulador de ressonancia de cordas. Reproduçao e gravaçao via Pendrive USB. Gravaçao 17 pistas, 5 musicas. 
Ligaçao USB. 30W+30W

012041 CELVIANO AP-650BK 1324,26 €

PIANOS CELVIANO GRAN HYBRID
CELVIANO GRAND HYBRID AP-710

O compacto e elegante AP-710 dispensa a tecnologia AiR Grand Sound Source, igual aos modelos da série 
Celviano Grand Hybrid, e você criou uma colaboração com C. Bechstein.Entre os 26 toneladas, você encontra três 
pianos de cola famosos: uma gama perfeita para distintos repertórios.O AP-710 reduz por numerosas funções 
relacionadas com o sonido, a acústica e os efeitos: os pianistas disponíveis de diversos efeitos de reverberação e 
funções como o Concert Play com os que já foram exibidos no orquestra mais popular.- Desarrollado em 
colaboração com C. Bechstein- Três sons de pianos de cola famosos em um instrumento- Teclas com textura de 
ébano e marfil sintéticos- 26 tonosDimensões: 1377 x 427 x 911 mm (sem atril)Peso: 48,0 kgAcessórios incluídos:- 
Púlpito- Partitura (Concert Play/Music Library)- Adaptador de rede: AD-E24500LW- Suporte para f

637489 CELVIANO GRAND HYBRID AP-710 1674,78 €



Preços sem IVA

CELVIANO GRAND HYBRID GP-310BK

Este instrumento contém as nuances mais sutis dos pianos de cauda mais famosos do mundo. O sistema 
amplificador de alta qualidade com alto-falantes de última geração cria um som complexo, já conhecido em 
grandes teclados acústicos.Entre os 26 tons estão três pianos de cauda famosos. Outras funções, como Concert 
Play e Hall Simulator, atendem a todas as necessidades do pianista mais ambicioso.- Desenvolvido em 
colaboração com C. Bechstein- Três sons de grand pianos famosos no mesmo instrumento- Ação natural do 
Grand Hammer- Acabamento preto foscoDimensões: 1434 x 489 x 963 mm (sem suporte de música)Peso: 78,5 
kgAcessórios incluídos:- Púlpito- Partitura (Concert Play/Music Library)- Adaptador de rede: AD-E24500LW- 
Suporte para headphones

637487 CELVIANO GRAND HYBRID GP-310BK 2919,79 €

CELVIANO GRAND HYBRID GP-310WE

Este instrumento contém as nuances mais sutis dos pianos de cauda mais famosos do mundo. O sistema 
amplificador de alta qualidade com alto-falantes de última geração cria um som complexo, já conhecido em 
grandes teclados acústicos.Entre os 26 tons estão três pianos de cauda famosos. Outras funções, como Concert 
Play e Hall Simulator, atendem a todas as necessidades do pianista mais ambicioso.- Desenvolvido em 
colaboração com C. Bechstein- Três sons de grand pianos famosos no mesmo instrumento- Ação natural do 
Grand Hammer- Acabamento branco foscoDimensões: 1434 x 489 x 963 mm (sem suporte de música)Peso: 78,5 
kgAcessórios incluídos:- Púlpito- Partitura (rConcert Play/Music Library)- Adaptador de rede: AD-E24500LW- 
Suporte para headphones

637488 CELVIANO GRAND HYBRID GP-310WE 2919,79 €

CELVIANO GRAND HYBRID GP-510

O modelo superior da série Grand Hybrid eleva o nível dos pianos digitais e garante uma experiência de 
interpretação excepcionalmente autêntica. O novo sistema de alto-falantes produz um som rico e autêntico, 
enquanto a resposta aprimorada do teclado e a resolução dinâmica garantem que o som produzido reflita com 
precisão a expressão do desempenho do pianista. O desenvolvimento também se concentrou amplamente no 
decaimento do som, que agora foi ajustado para refletir a força das teclas, produzindo um som muito matizado, 
mesmo quando uma nota é mantida por um longo tempo. Existem 35 tons diferentes disponíveis, incluindo três 
sons famosos de piano de cauda. Outras características especiais, como as funções de simulador de salão, 
reprodução de concerto e configuração de cena, oferecem aos músicos várias maneiras de expressar sua 
criatividad

637486 CELVIANO GRAND HYBRID GP-510 4014,23 €



Preços sem IVA

ACCESORIOS
CS-90P

Suporte opcional para Privia PX-S6000. Inclui tampa de teclado e gancho adesivo.

669559 CS-90P 457,61 €

CS-46

Suporte opcional para os pianos digitais Casio CDP-S100, CDP-S110 CDP-S350 e CDP-S360.

619415 CS-46 101,96 €

CS-68BK

Suporte opcional para os pianos digitais Casio Privia PX-S1000, PX-S1100, PX-S3000 y PX-S3100. Cor preta.

620360 CS-68BK 116,04 €

CS-68PWE

Suporte opcional para os pianos digitais Casio Privia PX-S1000, PX-S1100, PX-S3000 y PX-S3100. Cor branca.

620361 CS-68PWE 123,58 €



Preços sem IVA

CS-470P

Conjunto de suporte e unidade de 3 pedais compatível com o piano digital CDP-S360.

664411 CS-470P 176,66 €

SC-800

Saco de transporte para os pianos digitais Casio CDP-S100, CDP-S350, PX-S1000 e PX-S3000. Tecido repelente de 
água. Bolsos com capacidade para armazenar o atril e a unidade de 3 pedais SP-34. Correias tipo mochila para 
carregá-lo nas costas, alça de ombro tipo alça e alças.

619418 SC-800 139,05 €

WU-BT10

Adaptador Bluetooth MIDI/Áudio para teclados Casiotone CT-S1, CT-S400 e LK-S450.

651487 WU-BT10 71,04 €

SP-34

Unidade de 3 pedais compatível com os pianos digitais Casio CDP-S360, PX-S1100 y PX-S3100.

619419 SP-34 72,90 €



Preços sem IVA

BCT AD-95

Adaptador de corriente BCT compatível com os modelos Casio SA-46/47, SA-76/77, CTK-240, CT-S100 
CASIOTONE y LK-136. Verifique a compatibilidade com modelos descontinuados.

006400 BCT AD-95 15,29 €



Tlf.: +34.935.646.012
www.adagiodistribucion.es

info@adagio.es




