
 

             Θεσσαλονίκη,  02.06.2020 
 
 

        Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  
 
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες : Τσαρδακάς Χρήστος 

Τηλέφωνο  : 2310 891233 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (32/20) 
 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ.  46/13.05.2020 
απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 
210/23.03.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια μουσικών οργάνων για τις 
ανάγκες του ακαδημαϊκού τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 
19.06.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 
 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €4.163,11 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (€3.357,35 άνευ Φ.Π.Α. + €805,76 Φ.Π.Α. 24% = 

€4.163,11 με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 7132 του τακτικού προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV 37310000-4). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πέραν της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς θα πρέπει 
επίσης να προσκομίσουν: 
α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς 
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 
 
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα φυσικά 
πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τα ίδια 
όσο και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, ενώ σε περίπτωση που δεν 
απασχολούν προσωπικό, οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση με την 
οποία να το δηλώνουν. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν 
ασφαλιστική ενημερότητα μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 
 
Τα παραπάνω πιστοποιητικά (υπό α & β) θα πρέπει να βρίσκονται εν ισχύι κατά τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς, άλλως δε, εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, θα 
πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή τους. 
 
γ. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, με ημερομηνία 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης της Πρόσκλησης) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, 



ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η Υ.Δ. θα πρέπει να 
υποβληθεί εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα, (π.χ. πρόσφατο πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης ΓΕΜΗ). 
 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και με την προϋπόθεση ότι η 
προσφορά του θα πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους. 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές και για ορισμένα μόνο από τα είδη της πρόσκλησης.  
 
Η οικονομική προσφορά, θα δοθεί με τιμή μονάδος για κάθε είδος που 
περιλαμβάνεται στη συνημμένη αναλυτική κατάσταση του Παραρτήματος Α΄. 
Η τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 
Προσφορών.  
Η προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να δίνεται μόνο σε Ευρώ. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες,  
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της παρούσας 
Πρόσκλησης. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.                                                          
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 
του ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 
 
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) 
ημερολογιακών  ημερών από την ανακοίνωση της ανάθεσης, στον χώρο του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας που θα υποδειχθεί. Τυχόν έξοδα μεταφοράς, βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 
 
Για τη μη εκτέλεση της σύμβασης ή τη μη εμπρόθεσμη παράδοση/εκτέλεση των 
ειδών/υπηρεσιών θα επιβάλλονται στον ανάδοχο  οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 
203 και 207 του ν. 4412/2016 κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ 
αυτά διαδικασία. 
 
Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή και τον έλεγχο όλων των ειδών, που θα πιστοποιείται από το 
σχετικό Πρακτικό Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής. Για την έκδοση εντάλματος 
πληρωμής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα από την παράγραφο Ζ΄, 
υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/2013. 
 



Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται 
στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου (Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2310 891-233, 2310 891-284 
fax: 2310 891-232, email: tprom@uom.gr). 
 
Επίσης, η παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, 
καθώς και μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  
www.uom.gr/supplies. 
 
 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 
 
 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
 

 

 

mailto:tprom@uom.gr
http://www.uom.gr/supplies
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος τ.. ……………………………………………………………………. αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για κανέναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE 

L 192 της 31.7.2003, ο. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 

της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 

15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 

ζ) Απασχολώ / Δεν απασχολώ προσωπικό. 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/540
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ΤΕΧNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Είδος 14 - Μπαγκέτες και Mallets Ποσότητα Περιγραφή / προδιαγραφές 
Ενδεικτικός 
Υπερσύνδεσμος 

14.1 Σκουπάκια αλουμινίου 1 
Σκούπες αλουμινίου, με επικάλυψη vinyl, και 
nylon ίνες. Μήκος ~16"(406mm), Διάμετρος 
~.600"(15mm). 

https://stollas.com/el/regal-
595n-whiskers-nylon.html 

14.2 Σκουπάκια για Cajon 1 
Σκουπάκια για Cajon, κατασκευασμένα από 
καουτσούκ. Πλαστική ίνα, ανασυρόμενη 
(retractable) δεσμίδα. 

https://rihardos.gr/accessor
ies/axesouar-
krouston/skoupes/-LP-CCB-
SKOYPAKIA-GIA-CAJON-
27595-detail 

14.3 Σκουπάκια Broomstick  1 

Σκουπάκια τύπου Broomstick. Μήκος: 14 
1/2", Διάμετρος: 1", Ρυθμιζόμενα O-rings, για 
τον έλεγχο του ανοίγματος, φτιαγμένες από 
πραγματική φυτική ίνα. 
 

https://stollas.com/el/pro-
mark-pmbrm-large-
broomstick.html 
 ή 
https://www.thomann.de/g
r/pur_cajon_brush_medium
_touch.htm 

14.4 Σκουπάκια Rods, χοντρά 1 

Σκουπάκια τύπου Rods, χοντρά, με 7 birch 
«ράβδους» μεγάλου πάχους, Διάμετρος: 
~1,71cm, Μήκος: ~40 cm, Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο, Υλικό λαβής: Birch. 

https://stollas.com/el/pro-
mark-thunder-rods.html  

14.5 Σκουπάκια Rods, μεσαία 1 

Σκουπάκια τύπου Rods, μεσαία, με 19 birch 
«ράβδους» μεσαίου πάχους, Διάμετρος: 
~1,42cm, Μήκος: ~40 cm, Υλικό κατασκευής: 
Ξύλο, Υλικό λαβής: Birch. 

https://stollas.com/el/pro-
mark-hot-rods.html  

14.6 Μπαγκέτες 5Α 2 
Ζεύγος ξύλινες (wood: hickory) μπαγκέτες 
τυμπάνων τύπου 5Α με ξύλινη στρογγυλή 
μύτη. Μήκος 40,62cm -  διάμετρος 1,43cm. 

https://rihardos.gr/accessor
ies/mpagketes/promark-5a-
wood-hichory-mpagketes-
detail 

14.7 
Μπαγκέτες τυμπάνων 
τύπου 7Α 

2 
Ζεύγος ξύλινες (wood: hickory) μπαγκέτες 
τυμπάνων τύπου 7Α με ξύλινη μύτη. 

https://rihardos.gr/accessor
ies/mpagketes/VIC-FIRTH-
7A-AMERICAN-CLASSIC-
MPAGKETES-25251-detail  

14.8 
Μπαγκέτες τυμπάνων 
τύπου 5Α με επικάλυψη 

1 

Ζεύγος ξύλινες μπαγκέτες τυμπάνων τύπου 
5Α με ξύλινη μύτη και επικάλυψη (π.χ. τύπου 
active grip) για καλύτερο κράτημα. Μήκος 
~40cm - διάμετρος ~1,43cm. 

https://stollas.com/el/pro-
mark-classic-5a-
activegrip.html  

14.9 Κόπανος νταουλιού 1 Κόπανος νταουλιού, ξύλινος, γυριστός 

https://www.musicpower.g
r/el/proionta/parelkomena-
axesouar/axesouar-
krouston/mpaketes/saz-dt-
02-kopanos-
ntaouliou000186.html  

14.10 Κόπανος νταουλιού 1 Κόπανος νταουλιού, ξύλινος, στρογγυλός 

https://www.musicpower.g
r/el/proionta/parelkomena-
axesouar/axesouar-
krouston/mpaketes/saz-dt-
01-kopanos-
ntaouliou000187.html  

14.11 Βίτσα νταουλιού 1 Βίτσα νταουλιού, πλαστική 

https://www.musicpower.g
r/el/proionta/parelkomena-
axesouar/axesouar-
krouston/mpaketes/saz-
bitsa-plastiki-gia-ntaouli-
paradosiako001866.html  

 

https://stollas.com/el/pro-mark-pmbrm-large-broomstick.html
https://stollas.com/el/pro-mark-pmbrm-large-broomstick.html
https://stollas.com/el/pro-mark-pmbrm-large-broomstick.html
https://www.thomann.de/gr/pur_cajon_brush_medium_touch.htm
https://www.thomann.de/gr/pur_cajon_brush_medium_touch.htm
https://www.thomann.de/gr/pur_cajon_brush_medium_touch.htm
https://stollas.com/el/pro-mark-thunder-rods.html
https://stollas.com/el/pro-mark-thunder-rods.html
https://stollas.com/el/pro-mark-hot-rods.html
https://stollas.com/el/pro-mark-hot-rods.html
https://rihardos.gr/accessories/mpagketes/VIC-FIRTH-7A-AMERICAN-CLASSIC-MPAGKETES-25251-detail
https://rihardos.gr/accessories/mpagketes/VIC-FIRTH-7A-AMERICAN-CLASSIC-MPAGKETES-25251-detail
https://rihardos.gr/accessories/mpagketes/VIC-FIRTH-7A-AMERICAN-CLASSIC-MPAGKETES-25251-detail
https://rihardos.gr/accessories/mpagketes/VIC-FIRTH-7A-AMERICAN-CLASSIC-MPAGKETES-25251-detail
https://stollas.com/el/pro-mark-classic-5a-activegrip.html
https://stollas.com/el/pro-mark-classic-5a-activegrip.html
https://stollas.com/el/pro-mark-classic-5a-activegrip.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-dt-02-kopanos-ntaouliou000186.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-dt-02-kopanos-ntaouliou000186.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-dt-02-kopanos-ntaouliou000186.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-dt-02-kopanos-ntaouliou000186.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-dt-02-kopanos-ntaouliou000186.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-dt-02-kopanos-ntaouliou000186.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-dt-01-kopanos-ntaouliou000187.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-dt-01-kopanos-ntaouliou000187.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-dt-01-kopanos-ntaouliou000187.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-dt-01-kopanos-ntaouliou000187.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-dt-01-kopanos-ntaouliou000187.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-dt-01-kopanos-ntaouliou000187.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-bitsa-plastiki-gia-ntaouli-paradosiako001866.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-bitsa-plastiki-gia-ntaouli-paradosiako001866.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-bitsa-plastiki-gia-ntaouli-paradosiako001866.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-bitsa-plastiki-gia-ntaouli-paradosiako001866.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-bitsa-plastiki-gia-ntaouli-paradosiako001866.html
https://www.musicpower.gr/el/proionta/parelkomena-axesouar/axesouar-krouston/mpaketes/saz-bitsa-plastiki-gia-ntaouli-paradosiako001866.html
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Ηλεκτρικό Πιάνο YAMAHA YDP-164B 

88 πλήκτρα GH3 keyboard, 10 ήχοι, 192 

νότες πολυφωνία  

[ή αντίστοιχο] 

Χρώμα : Μαύρο 

1 

 88 βαρυκεντρισμένα πλήκτρα με τεχνολογία GH3 keyboard και με ρυθμιζόμενη ευαισθησία (Hard/medium/soft/fixed ). 

Μαύρα πλήκτρα με συνθετικό έβενο. 

 Μηχανή παραγωγής ήχων: Yamaha CFX 

 3 πεντάλ με λειτουργίες Damper/Sostenuto/Soft 

 Πολυφωνία: 192 νότες 

 10 ήχοι 

 Εφέ: Reverb (4 τύποι) , Intelligent Acoustic Control (IAC),Stereophonic Optimizer, Damper Resonance. 

 Λειτουργίες : Dual/Layers, Duo 

 10 Demo τραγούδια και 50 piano συνθέσεις 

 Δυνατότητα ηχογράφησης 

 Χωρητικότητα δεδομένων Data Capacity 100 KB ανά τραγούδι  (περίπου  11,000 νότες) 

 Ενσωματωμένος μετρονόμος ( εύρος : 5 – 280) 

 Transpose: -6 έως 0, 0 έως +6 

 Δυνατότητα κουρδίσματος (Tuning) :414.8 – 440.0 – 466.8 Hz 

 Ενσωματωμένα ηχεία  2 Χ (12 cm )  20  Watts 

 Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. 

 2 έξοδοι για ακουστικά (6.3 mm stereo) 

 USB-to-host για σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή ή συσκευές Ios 

 Διαστάσεις: 1357 x 849 x 422 mm 

 Βάρος: 42 kg 

 Χρώμα: Black 

 Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό ΥΑΜΑΗΑ PA-300C 

 Συμβατό με τη δωρεάν εφαρμογή  ΥΑΜΑΗΑ "Smart Pianist"" για το iPhone / iPad (απαιτείται πρόσθετο καλώδιο 

σύνδεσης, δεν περιλαμβάνεται) 

16 

Σκαμπό για πιάνο / τσέμπαλο / 

κλαβινόβα, ρυθμιζόμενου ύψους για δύο 

άτομα  

5 

 Σκαμπό ρυθμιζόμενου ύψους για δύο άτομα 

 Διαστάσεις: 75x34 

 Ύψος: 46 έως 58cm 

 Κατασκευή: Μασίφ ξύλο 

 Επάνω μέρος καθίσματος: Μαύρη δερματίνη 

 Φινίρισμα: Μαύρο ματ ή σατέν ή έβενος 

 Με χώρο αποθήκευσης για βιβλία 

18 
Ένα ζεύγος ακουστικών SENNHEISER 

HD-200 Pro 
1 

 Ακουστικά κλειστού τύπου, around-ear 

 Mαγνήτες νεοδυμίου Sennheiser 

 Άνετα επικαλύμματα και εργονομικός σχεδιασμός 

 Καλώδιο μήκους 2m που συνδέεται στη μία πλευρά 

των ακουστικών 

 Ακροδέκτης μικρό stereo καρφί με adaptor σε μεγάλο 

stereo καρφί 

 Απόκριση συχνοτήτων: 20 - 20,000Hz 

 SPL @ 1kHz / 1Vrms: 108 db 

 Αντίσταση: 32Ω 

 Oλική αρμονική παραμόρφωση (1 kHz, 100 dB SPL): <0,1% 

 Μήκος καλωδίου: 2.0m 

 Jack plug: ίσιο 3.5mm 

 Βάρος χωρίς καλώδιο: 184g 

 


