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Recenze

Nástroje firmy Kurzweil představují nepřehlédnutelný fenomén v oblasti workstationů, především díky svému
kvalitnímu americkému zvuku, ale také svou jedinečnou V.A.S.T. syntézou. Workstationy řady K2500 a K2600

se staly leadery jak v profesionálních studiích, tak i na pódiích, a získaly si srdce mnoha hudebníků po celém světě.
Na jaře roku 2008 Kurzweil představil novou řadu PC3. I přes to, že modely PC3 posunuly V.A.S.T. syntézu

o kousek dál, nestačilo to k tomu, aby majitelé modelů K2500, K2600 museli přemýšlet o upgradu.
Zásadním nedostatkem PC3 řady byla absence možnosti nahrávání samplů. Kurzweil nakonec vyhověl
volání svých zákazníků a přislíbil nový model PC3K, který bude opět umět načítat samply. I když jeho

uvedení bylo naplánováno již na leden 2010, skoro rok jsme museli čekat na příchod dlouho
proklamované verze, až jsme se konečně dočkali.
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SSLLOOVVOO ÚÚVVOODDEEMM

VVzzhhlleeddeemm  kk  ttoommuu,,  žžee  mmoožžnnoossttii  PPCC33KK
ppřřeekkrraaččuujjíí  rráámmeecc  jjeeddnnéé  rreecceennzzee,,  rroozz--
hhooddll  jjsseemm  ssee  tteennttoo  tteexxtt  zzaattíímm  zzcceellaa
nneeuuzzaavvřříítt..  ZZaattíímmccoo  ssee  ddnneess  ppooddíívváá--
mmee  nnaa  nnáássttrroojj  jjaakkoo  ttaakkoovvýý,,  
vv  nněějjaakkéémm  zz  ddaallššíícchh  vvyyddáánníí  bbyycchh  
ssee  rráádd  hhlloouubběějjii  ppoonnoořřiill  ddoo  ttaajjůů  ssaa--
mmoottnnéé  VV..AA..SS..TT..  ssyynnttéézzyy..  KK  ttoommuuttoo    
rroozzhhooddnnuuttíí  mměě  ddoovveeddlloo  ii  ttoo,,  žžee  jjeeššttěě
ddnneess,,  tteeddyy  cceelléé  ddvvaa  mměěssííccee  ppoo  uuvvee--
ddeenníí  PPCC33KK,,  KKuurrzzwweeiill  ssttáállee  nneeppoosskkyyttll
uužžiivvaatteellůůmm  PPCC33KK  eeddiittoorr  pprroo  eeddiittaaccii
zzvvuukkůů  ((eeddiittoorr  pprroo  PPCC33  bboohhuužžeell  nneenníí
kkoommppaattiibbiillnníí))..  VV  nneeppoosslleeddnníí  řřaadděě  
ppřřiissppěěll  kk  mmyyššlleennccee  nnaa  vvíícceeddííllnnýý  
tteesstt  nnááppaadd  uudděěllaatt  rroozzhhoovvoorr  ss  ttvvůůrrccii
zzvvuukkoovvýýcchh  bbaannkk  pprroo  KKuurrzzwweeiill,,  
ttoottiižž  ss  ččeesskkoouu  ffiirrmmoouu  AArrtt  OOff  SSoouunndd

((oo  nníí  vvííccee  vv  rráámmeeččkkuu)),,  kktteerráá  ssee  
vv  ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  ssoouussttřřeeddíí  mmiimmoo  
jjiinnéé  ii  nnaa  kkoonnvveerrzzii  zzvvuukkůů  zz  KK  sséérriiee
pprráávvěě  pprroo  PPCC33KK..  „„OOtteevvřřeenníí““  PPCC33
ppllaattffoorrmmyy  uurrččiittěě  ppřřiinneessee  ssppoouussttuu  
mmoožžnnoossttíí,,  kktteerréé  mmaajjiitteelléé  PPCC33KK  oocceenníí,,
pprroottoožžee  uužžiivvaatteelléé  KKuurrzzwweeiillůů  llzzee  rroozz--
dděělliitt  ddoo  ddvvoouu  ppoommyyssllnnýýcchh  kkaatteeggoorriiíí::
pprrvvnníí  kkaatteeggoorriiii  bbuuddoouu  ttvvoořřiitt  hhrrááččii,,  
kktteeřříí  ddáávvaajjíí  ppřřeeddnnoosstt  kkvvaalliittnníímm  zzvvuu--
kkůůmm,,  ššppiiččkkoovvýýmm  kkllaavvíírrůůmm  aa  aakkuussttiicc--
kkýýmm  bbaarrvváámm,,  ddoo  ddrruuhhéé  kkaatteeggoorriiee
bbuuddoouu  ppaattřřiitt  ttvvůůrrccii  zzvvuukkůů,,  kktteeřříí  ssii  
uuvvěěddoommuujjíí  mmoožžnnoossttii,,  jjeežž  jjiimm  VV..AA..SS..TT..
ssyynnttéézzaa  nnaabbíízzíí..  DDnneeššnníí  ččáásstt  rreecceennzzee
bbuuddee  tteeddyy  uurrččeennaa  hhllaavvnněě  ((oovvššeemm  
nneejjeennoomm))  ttěěmm,,  kktteeřříí  ssee  hhlláássíí  kk  ttěěmm
pprrvvnníímm  jjmmeennoovvaannýýmm  ––  tteeddyy  ppřřeeddee--
vvššíímm  „„hhrrááččůůmm““..

PPRROOVVEEDDEENNÍÍ NNÁÁSSTTRROOJJEE

UUžž  nnaa  pprrvvnníí  ppoohhlleedd  KKuurrzzwweeiill  PPCC33KK
ppůůssoobbíí  jjaakkoo  pprrooffeessiioonnáállnníí  nnáássttrroojj..
DDřřeevvěěnnéé  bbooččnniiccee,,  rroobbuussttnníí  kkllaavviiaattuurraa,,
kkoovvoovvýý  rráámm,,  eerrggoonnoommiicckkéé  
rroozzvvrržžeenníí  oovvllááddaaccíícchh  pprrvvkkůů,,  llaaddnnéé  
aa  zzaaoobblleennéé  ttvvaarryy..  ČČíínnsskkéé  vvýýrroobběě
jjssmmee  ssee  ssiiccee  ooppěětt  nneevvyyhhnnuullii,,  nnaaššttěěssttíí
aallee  ddeessiiggnneeřřii  zz  BBoossttoonnuu  ooddvveeddllii
ddoobbrroouu  pprrááccii..  KKuurrzzwweeiill  PPCC33KK  nnaabbíízzíí
ppllnněě  vvyyvváážžeennoouu  kkllaaddíívvkkoovvoouu  mmeecchhaa--
nniikkuu  ss  8888  kklláávveessaammii..  NNeecchhyybbíí  aafftteerr--
ttoouucchh  aa  sscchhooppnnoosstt  rryycchhllééhhoo  uuvvoollnněěnníí
pprruužžiinn  mmeecchhaanniikkyy,,  pprroo  hhrruu  rryycchhllýýcchh
ssyynntteettiicckkýýcchh  bbaarreevv..  KKuurrzzwweeiill  hhoovvoořříí  
oo  nnoovvéé  ggeenneerraaccii  ttyyppuu  kkllaavviiaattuurryy  
aa  mmuussíímm  ssee  ppřřiizznnaatt,,  žžee  ppoocciitt  zzee  hhrryy
mměě  vvíícc  nneežž  jjeenn  ppřřííjjeemmnněě  ppřřeekkvvaappiill..
KKllaavviiaattuurraa  „„nneekkllaappee““,,  mmáá  vveellmmii  ppřříí--

jjeemmnnýý  ooddppoorr;;  pprroo  mmiilloovvnnííkkyy  kkllaavvíírruu
jjddee  oo  oopprraavvddoovvýý  sskkvvoosstt,,  kktteerrýý  uummoožž--
nníí  hhrruu  oodd  nneejjeemmnněějjššííhhoo  ppiiaanniissssiimmaa  
aažž  ppoo  úúddeerrnnéé  ffoorrttiissssiimmoo..  KKllaavviiaattuurraa
jjee  oopprraavvdduu  mmnnoohheemm  ddááll  nneežž  nnaa  mmoo--
ddeelleecchh  KK22660000  aa  nneebboo  PPCC33XX..  
TTřřeebbaažžee  ssii  vvzzhhlleeddeemm  kk  ppoovvaazzee  
kkllaavviiaattuurryy  ppřříílliišš  nneevvyycchhuuttnnááttee  nnaappřříí--
kkllaadd  hhrruu  „„hhaammmmoonnddeekk““,,  hhrruu  ssyynntteettiicc--
kkýýcchh  zzvvuukkůů  ((vvzzhhlleeddeemm  kk  rryycchhllýýmm
ooddsskkookkůůmm))  uužž  rroozzhhooddnněě  aannoo..  
AA  ppookkuudd  ssee  cchhyyssttááttee  nnaa  kkllaassiikkuu,,  
nnaa  hhooddiinnyy  ccvviiččeenníí  ssttuuppnniicc  aa  rroozzkkllaa--
ddůů,,  bbuuddee  pprroo  vvááss  PPCC33KK  sspprráávvnnoouu
vvoollbboouu..  NNaalleevvoo  oodd  kkllaavviiaattuurryy  
nneecchhyybbíí  kkoolleeččkkaa  pprroo  oovvllááddáánníí  
mmoodduullaaccee  aa  ppiittcchhbbeenndduu,,  ttllaaččííttkkoo  
pprroo  zzaappíínnáánníí  aarrppeeggrriiaattoorruu  aa  ttllaaččííttkkoo
pprroo  vvoollnněě  ddeeffiinnoovvaannéé  ffuunnkkccee..
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ČČeellnníí  ppaanneell  jjee  ppřřeehhlleeddnněě  rroozzdděělleenn
ddoo  sseekkccíí..  PPrrvvnníí  zz  nniicchh  jjee  mmaattrriiccee  ddeevvííttii
sslliiddeerrůů,,  eemmuulluujjííccíí  ffuunnkkccii  vvaarrhhaannnníícchh  
ttááhheell,,  ttyy  llzzee  vvššaakk  ppoouužžíítt  ttaakkéé  jjaakkoo
MMIIDDII  kkoonnttrroolleerryy  pprroo  oovvllááddáánníí  ppaarraa--
mmeettrrůů  zzvvuukkůů  nneebboo  pprroo  oovvllááddáánníí  
jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ssttoopp  vv  rreežžiimmuu  sseekkvveennccee--
rruu..  TTllaaččííttkkaa  nnaadd  sslliiddeerryy  sslloouužžíí  bbuuďď
kk  ppřřeeppíínnáánníí  mmeezzii  zzvvuukkoovvýýmmii  bbaannkkaammii,,
nneebboo  kk  „„mmuuttoovváánníí““  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  vvrrsstteevv
pprrooggrraammuu..  DDaallššíí  sseekkccíí  jjee  sseekkccee  pprroo
vvýýbběěrr  rreežžiimmuu  mmóódduu  wwoorrkkssttaattiioonnuu,,  ttllaa--
ččííttkkaa  pprroo  oovvllááddáánníí  sseeqquueenncceerruu  
aa  ttllaaččííttkkaa  pprroo  ppřřeeppíínnáánníí  mmeezzii  kkaannáállyy
ččii  vvrrssttvvaammii  zzvvuukkuu..  DDáállee  nnáásslleedduujjee
ppooddssvvíícceennýý  224400  xx  6644  LLCCDD  ddiisspplleejj
ss  rreegguullaaccíí  jjaassuu  aa  kkoonnttrraassttuu..  BBoohhuužžeell
aannii  uu  ttoohhoottoo  mmooddeelluu  jjssmmee  ssee  nneeddoo--
ččkkaallii  jjaakkéékkoolliivv  iinnoovvaaccee..  GGrraaffiicckkéé  pprroo--
vveeddeenníí  ssee  oodd  mmooddeelluu  KK22000000  zz  rrookkuu
11999900  vvůůbbeecc  nneezzmměěnniilloo..  VVeellkkáá  
šškkooddaa,,  žžee  KKuurrzzwweeiill  vv  ttééttoo  ttřříídděě  nneenníí
sscchhooppeenn  nnaabbííddnnoouutt  řřeeššeenníí  ppooppllaattnnéé
ddnneeššnníí  ddoobběě..  JJeeddiinnýýmm  kkllaaddeemm  oopprroottii
nnáássttrroojjůůmm  řřaaddyy  KK  jjee  zzaassaazzeenníí  ddiissppllee--
jjee  ppoodd  úúhhlleemm..  NNeemmuussííttee  ssee  ttaakk  kk  nněě--
mmuu  ttoolliikk  nnaakklláánněětt  ččii  hhrrbbiitt..  
PPoodd  ddiisspplleejjeemm  nnaajjddeettee  oossmm  ttllaaččíítteekk
pprroo  vvyyvvoolláánníí  ssooffttwwaarroovvýýcchh  ffuunnkkccíí  
aa  pprroo  vvýýbběěrr  vvoolleebb  vv  mmeennuu,,  nnaapprraavvoo
oodd  nněějj  kkřříížž  zz  kkuurrzzoorroovvýýmmii  kklláávveessaammii
aa  ss  ttllaaččííttkkeemm  EEXXIITT,,  ddáállee  ppaakk  sseekkccii  oossmmii
ttllaaččíítteekk  pprroo  vvýýbběěrr  pprrooggrraammůů  aa  sseekkccii
ššeessttnnááccttii  ttllaaččíítteekk  pprroo  vvýýbběěrr  kkaatteeggoorriiee
zzvvuukkůů,,  vveellkkýý  aallpphhaaddiisskk  ss  ttllaaččííttkkyy  
++//--  aa  úúppllnněě  nnaapprraavvoo  nnuummeerriicckkoouu  kklláá--
vveessnniiccii  pprroo  zzaaddáávváánníí  ččíísseellnnýýcchh  hhooddnnoott
ss  ttllaaččííttkkyy  EEnntteerr  aa  CCaanncceell..

ZZaaddnníí  ččáásstt  nnáássttrroojjee  bboohhuužžeell  nneennaabbíízzíí
ttoolliikk  kkoonneekkttoorrůů,,  kkoolliikk  bbyycchhoomm  oodd  nnáá--
ssttrroojjee  ttééttoo  ttřřííddyy  ččeekkaallii..  VVeellkkýýmm  zzkkllaa--

mmáánníímm  jjee  pprroo  mměě  
aabbsseennccee  AADDAATToovvýýcchh  vvýýssttuuppůů,,  
eevveennttuueellnněě  nněěkkoolliikkaa  ppáárrůů  aannaallooggoo--
vvýýcchh  vvýýssttuuppůů  ččii  mmoožžnnoossttii  rroozzššíířřeenníí,,  
nnaa  kktteerréé  jjssmmee  bbyyllii  uu  řřaaddyy  KK  zzvvyykkllíí..
PPCC33KK  nnaabbíízzíí  ppoouuzzee  ddvvaa  aannaallooggoovvéé
sstteerreeooffoonnnníí  vvýýssttuuppyy,,  zz  nniicchhžž  jjeeddeenn
mmůůžžee  bbýýtt  nnaahhrraazzeenn  ddiiggiittáállnníímm  SSPPDDIIFF
vvýýssttuuppeemm  ppoosskkyyttuujjííccíímm  2244bbiittoovvoouu
hhlloouubbkkuu  ss  ffrreekkvveennccíí  aažž  ddoo  119922  kkHHzz..
AAnnaallooggoovvéé  vvýýssttuuppyy  mmaajjíí  bboohhuužžeell  ssllaa--
bbýý  ssiiggnnááll..  MMuusseell  jjsseemm  jjee  vv  mmiixxuu  zzvvýýššiitt
aažž  oo  88  ddBB,,  aabbyycchh  ssee  ddoossttaall  nnaa  sstteejj--
nnoouu  úúrroovveeňň,,  jjaakkoo  uu  oossttaattnníícchh  ssyynntteettiizzéé--
rrůů.. DDaallššíímm  ppřřeekkvvaappeenníímm  jjee  aabbsseennccee
aauuddiioo  vvssttuuppůů,,  PPCC33KK  nneellzzee  tteeddyy  ppoouu--
žžíívvaatt  jjaakkoo  ssaammpplleerr,,  eexxtteerrnníí  eeffeekkttoovvoouu
jjeeddnnoottkkuu  nneebboo  vvooccooddeerr..  DDáállee  ppaakk  
nnaa  PPCC33KK  nnaajjddeettee  ttrroojjiiccii  MMIIDDII
IInn//OOuutt//TThhrruu,,  vvýýssttuupp  nnaa  sslluucchhááttkkaa,,
UUSSBB  ppoorrtt  pprroo  pprrooppoojjeenníí  ss  ppooččííttaaččeemm,,
UUSSBB  ppoorrtt  pprroo  mmaassss  ssttoorraaggee  zzaařříízzeenníí,,
zzáássuuvvkkuu  pprroo  ssííťťoovvýý  kkaabbeell  aa  vvyyppíínnaačč..
KK  PPCC33KK  mmůůžžeettee  ppřřiippoojjiitt  33  SSWWIITTCCHH
ppeeddáállyy  aa  22  ppeeddáállyy  ss  ppllyynnuulloouu  rreegguu--
llaaccíí  ((nnaappřřííkkllaadd  pprroo  oovvllááddáánníí  hhllaassiittoossttii
nneebboo  pprroo  WWaahh--WWaahh,,  BBrreeaatthh  kkoonnttrroo--
lleerr  aa  RRiibbbboonn  kkoonnttrroolleerr))..  PPookkuudd  jjssttee
mměěllii  mmoožžnnoosstt  sseettkkaatt  ssee  ss  nnáássttrroojjii  řřaaddyy
KK,,  nneemmoohhlloo  vváámm  uunniikknnoouutt,,  žžee  RRiibbbboonn
kkoonnttrroolleerr  bbyyll  nnaappeevvnnoo  vvssaazzeennýý  vv  ččeell--
nníímm  ppaanneelluu..  TToo,,  žžee  ttoommuu  ttaakk  
uu  řřaaddyy  PPCC33  nneenníí,,  jjee  pprroo  mměě  vveellkkýýmm
zzkkllaammáánníímm,,  aa  ii  kkddyybbyy  ssee  jjeeddnnaalloo  
zzee  ssttrraannyy  KKuurrzzwweeiilluu  oo  oobbcchhooddnníí  zzáá--
mměěrr,,  kkddyy  ssii  mmuussííttee  RRiibbbboonn  kkoonnttrroolléérr
ddookkoouuppiitt,,  nneemmůůžžuu  mmuu  ooddppuussttiitt  ttoottoo
ddoosslloovvaa  nneekkoonncceeppččnníí  řřeeššeenníí,,  kktteerréé
pprroo  ssvvéé  zzáákkaazznnííkkyy  ppřřiipprraavviill..  PPrroočč??
UUmmííssttěěnníí  kkoonneekkttoorruu  pprroo  RRiibbbboonn  
nnaa  zzaaddnníímm  ppaanneelluu  vvááss  bboohhuužžeell  

AARRTT  OOFF  SSOOUUNNDD::  Tak jako pro většinu syntezátorů, i pro nástroje značky Kurzweil je klíčový „soundware“, tedy zvukové banky, které rozšiřují 
standardní tovární presety tak, aby nástroje svému uživateli poskytli maximální kreativní a užitnou hodnotu. Jejich výrobou se celosvětově zabývá řada
firem. Mezi přední výrobce a oficiální developery Kurzweil patří i domácí firma Art of Sound. Art of Sound působí na trhu od roku 2003 a zabývá 
se vývojem soundwaru pro nástroje Kurzweil, Access Virus a Waldorf. Vývoj provádí jak zakázkově, tak pro širší hudební veřejnost. Zvukové programy 
Art of Sound v současnosti využívají hudebníci v USA, Austrálii, Francii, Německu, a také třeba i Národní divadlo v Praze. Podle aktuálních informací 
vývojový tým Art of Sound intenzivně dokončuje kolekci K:Works pro Kurzweil PC3, která bude k dispozici v nejbližší době. K:Works knihovny, 
které nabízejí v současné době pro VAST nástroje řady K2500/2600/2661 více než 8.500 originálních zvukových programů všech žánrů byly vyvíjeny
několik let a využívají v maximální míře možnosti V.A.S.T. syntézy a DSP KDFX nástrojů Kurzweil. Více informací včetně kompletní nabídky naleznete 
na http://www.aos-pro.com.

ooddkkaazzuujjee  kk  ttoommuu,,  žžee  vváámm  
kkaabbeell  oodd  RRiibbbboonnuu  bbuuddee  ppřřeekkáážžeett..  
PPookkuudd  uummííssttííttee  RRiibbbboonn  ddoo  ssttřřeedduu  
oovvllááddaaccíícchh  pprrvvkkůů,,  kkaabbeell  bbuuddee  kkoonnččiitt
nnaa  úúrroovvnnii  sslliiddeerrůů..  TToo  aallee  nneenníí  vvššeecchhnnoo..
RRiibbbboonn  kkoonnttrroolléérr  jjee  nnaattoolliikk  ššiirrookkýý,,  žžee
ssee  vváámm  nneevveejjddee  ddoo  pprroossttoorruu  mmeezzii  ttllaa--
ččííttkkyy  aa  kkllaavviiaattuurroouu,,  aa  ttaakk  ppřřeessaahhuujjee  vvíí--
ccee  nneežž  cceennttiimmeettrr  ddoo  kkllaavviiaattuurryy..  
PPookkuudd  hhoo  uummííssttííttee  bbllíížžee  kk  ttllaaččííttkkůůmm,,  
vvýýrraazznněě  vváámm  zzkkoommpplliikkuujjee  jjeejjiicchh  oovvlláá--
ddáánníí  ––  aa  ttllaaččííttkkaa  ppoodd  ddiisspplleejjeemm  bbuuddee--
ttee  ppřřeeccii  jjeenn  ppoouužžíívvaatt  ččaassttoo..  ŘŘeeššeenníí
rriibbbboonnuu  pprroo  mměě  ppřřeeddssttaavvuujjee  ddoocceellaa
zzkkllaammáánníí,,  kkddyyžž  vvíímm,,  jjaakkéé  mmoodduullaaččnníí
sscchhooppnnoossttii  uummíí  nnaabbííddnnoouutt..  DDííkkyy  kkllaaddíívv--
kkoovvéé  mmeecchhaanniiccee  jjee  nnáássttrroojj  ttěěžžkkýý..  VVáážžíí
ttéémměěřř  2255  kkgg..  KKvvaalliittnníí  zzvvuukkyy  aa  vvýýbboorrnnáá
kkllaavviiaattuurraa  ssii  ppřříímmoo  žžááddaajjíí  oo  kkoonncceerrttnníí
hhrraanníí,,  aallee  ppooččíítteejjttee  ss  ttíímm,,  žžee  ssee  vváámm
nnáássttrroojj  zznnaaččnněě  pprroonneessee..

AARRCCHHIITTEEKKTTUURRAA NNÁÁSSTTRROOJJEE

PPooddrroobbnnoouu  ssppeecciiffiikkaaccii  nnáássttrroojjee  
nnaajjddeettee  vv  rráámmeeččkkuu..  SSrrddcceemm  nnáássttrroojjee  jjee
pprroopprraaccoovvaannáá  VV..AA..SS..TT..  ((VVaarriiaabbllee  AArr--
cchhiitteeccttuurree  SSyynntthheessiiss  TTeecchhnnoollooggyy))  ssyynn--
ttéézzaa,,  nnaa  kktteerroouu  ssee  ppooddrroobbnněějjii  
ppooddíívváámmee  aažž  jjiinnddyy..  VV  kkrrááttkkoossttii  ssttaaččíí
nnaappssaatt  ttoo,,  žžee  nnaa  rroozzddííll  oodd  jjiinnýýcchh  ssuubb--
ttrraakkttiivvnníícchh  ssyynntthheessiizzeerrůů,,  kktteerréé  mmaajjíí  ppee--
vvnnoouu  aarrcchhiitteekkttuurruu  ((nnaappřř..  22  oosscciillááttoorryy,,
33  oobbáállkkyy,,  22  ffiillttrryy,,  22  LLFFOO,,  22  eeffeekkttoovvéé
cceessttyy  pprroo  eeffeekkttyy,,  vvššee  ppeevvnněě  pprrooppoojjee--
nnoo))  ssyynnttéézzaa  VV..AA..SS..TT..  jjee  jjeeddiinneeččnnýýmm
ootteevvřřeennýýmm  ssyyssttéémmeemm,,  nnaabbíízzeejjííccíímm
ssppoouussttuu  mmoožžnnoossttíí..  KKaažžddáá  vvrrssttvvaa  
vv  pprrooggrraammuu  mmáá  vvllaassttnníí  DDSSPP  aarrcchhiitteekkttuu--

rruu  ttzzvv..  aallggoorriittmmuuss..  JJeeddnnáá  ssee  oo  bbllookkyy
DDSSPP  ffuunnkkccíí,,  kktteerréé  jjssoouu  mmeezzii  sseebboouu  rrůůzz--
nněě  pprrooppoojjeennyy..  KKaažžddáá  DDSSPP  ffuunnkkccee  mmůů--
žžee  bbýýtt  mmoodduulloovváánnaa  cceelloouu  řřaaddoouu
zzddrroojjůů,,  jjaakkýýmmii  jjssoouu  nnaappřřííkkllaadd  LLFFOO,,
oobbáállkkyy,,  CCCC  MMIIDDII  kkoonnttrroolleerryy  aa  hhllaavvnněě
ttzzvv..  FFUUNNss  --  tteeddyy  uunniikkááttnníímmii  pprrooggrraammoo--
vvaaccíímmii  ffuunnkkcceemmii..  OOpprroottii  sséérriiii  KK  nnaabbíízzíí
PPCC33KK  ttzzvv..  DDyynnaammiicc  VV..AA..SS..TT..,,  kktteerrýý
uummoožžňňuujjee  uupprraavviitt  pprrooppoojjeenníí  mmeezzii  
jjeeddnnoottlliivvýýmmii  bbllookkyy  vv  aallggoorriittmmuu  
aa  kkoommbbiinnoovvaatt  DDSSPP  ffuunnkkccee  ppooddllee  
vvaaššiicchh  ppřřeeddssttaavv..  DDrruuhhoouu  nnoovviinnkkoouu  
jjee  ttzzvv..  CCaassccaaddee  MMooddee,,  kktteerrýý  ddookkáážžee
„„pprroorroouuttoovvaatt““  jjaakkoouukkoolliivv  vvrrssttvvuu  pprrooggrraa--
mmuu  ddoo  DDSSPP  jjeeddnnoottkkyy  jjiinnéé  vvrrssttvvyy..  
DDaallššíí  ooddlliiššnnoossttíí  KKuurrzzwweeiilluu  oodd  
ssyynntthheessiizzeerrůů  jjiinnýýcchh  zznnaaččeekk  jjee  ssyyssttéémm
ttzzvv..  oobbjjeekkttůů..  KKaažžddýý  pprrooggrraamm,,  vvrrssttvvaa,,  
vvzzoorreekk,,  MMIIDDII  nnaassttaavveenníí  jjee  oobbjjeekktteemm
ss  vvllaassttnníímm  IIDD  ččíísslleemm..  ZZáálleežžíí  ttaakk  jjeenn  
nnaa  vvááss,,  ččíímm  vvnniittřřnníí  ppaamměěťť  aallookkoovvaannoouu
pprroo  22004488  oobbjjeekkttůů  nnaappllnnííttee..  

ZZVVUUKKOOVVÁÁ BBAANNKKAA

NNáássttrroojjee  KKuurrzzwweeiill  vvžžddyy  nnaabbíízzeellyy  
kkvvaalliittnníí  zzvvuukkyy..  ŘŘaaddaa  KK  kkrroomměě  zzáákkllaaddnníí
zzvvuukkoovvéé  kkoolleekkccee  uummoožžňňoovvaallaa  rroozzššíířřeenníí
ppoommooccíí  eexxppaannssiivvnníícchh  bbooaarrddůů..  
UU  mmooddeelluu  KK22666611  ssee  zzvvuukkyy  zz  eexxppaannssíí
ssttáávvaajjíí  ssoouuččáássttíí  iinntteerrnníí  ppaamměěttii  nnáássttrroojjee..
KKuurrzzwweeiill  PPCC33KK  jjee  oobbssaahhuujjee  ttaakkéé..  
PPoollyyffoonniiee  112288  hhllaassůů  uummoožžňňuujjee  bboohhaattéé
mmoožžnnoossttii  vvrrssttvveenníí  rrůůzznnýýcchh  bbaarreevv..
OOpprroottii  sséérriiii  KK  KKuurrzzwweeiill  ppoosskkyyttuujjee  
lleeppššíí  aannttiiaalliiaassiinngg  ((kkvvaalliittnněějjššíí  ppřřiirroo--
zzeennýý  zzvvuukk  oopprroossttěěnnýý  oodd  ddiiggiittáállnnííhhoo  
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zkreslení) a také novou syntézu pro 
virtuální analogový zvuk. Zvukový arze-
nál PC3K je úctyhodný. Vychází z
předchozích řad PC3 a PC2. Obsahu-
je 800 programů zahrnující Orchestral
a Contemporary expanzi, General 
MIDI, Stereo Triple Strike Piano, 
Clasic Keys a novou smyčcovou sekci. 

PPiiaannoo
Na PC3K najdete poměrně rozsáhlou
kolekci klavírů na velmi vysoké úrovni.
Některé z nich využívají až 14 vrstev.
Co byste očekávali od 256MB zvu-
kových vln v interní paměti v době ně-
kolika gigabytových bank pro SW
samplery? Je to hotová zvuková alchy-
mie, protože zvuk klavírů je neuvěřitel-
ný. Dynamický, průrazný, dobře
umístěný ve stereu a hlavně hodně 
realistický. Preset Horowitz Grand mi
učaroval a PC3K opět potvrdil, že
Kurzweil klavíry prostě umí. Široká pa-
leta od koncertních křídel přes jazzová
piana až po honky-tonk zvuky je velmi
dobře použitelná.

VViinnttaaggee  KKeeyyss
Pokud potřebujete PC3K na živé hraní
a preferujete zvuk elektrifikovaných 
pian, určitě využijte rozsáhlé kolekce
Rhodesů, Wurlitzerů, Pianetů, 
Clavinetů, Mellotronů a RMI progra-
mů. Dobře nasamplované vzorky 
obsahují ruchy vibrace jazýčků, zvuky
uvolnění pedálů a úderů kladívek.
Zvuk navíc vylepšují efekty z kvalitní
efektové jednotky.

BB33  OOrrggaannss  
Díky možnostem V.A.S.T. syntézy
PC3K nabízí kvalitní programy 
postavené na tzv. KB3 Tone Wheel
Emulaci. V.A.S.T. umožňuje, aby slidery
PC3K emulovaly například táhla B3
Hammond varhan. Ke každému slide-

ru je přiřazený samostatný oscilátor,
umožňující třeba změnu rychlosti otá-
čení Leslie boxu, hlasitost, sílu atacku,
tak jak je to možné měnit na skuteč-
ných Hammondkách. 

SSyynntthhss  
PC3K nabízí také analogové zvuky
postavené na nasamplovaných vl-
nách, využívající VA-1 (Virtual Analog
Synthesizer) patentu. Takže: pryč s pře-
žitkem, že Kurzweil je vhodný hlavně
na klavíry! To, co dokáže poskytnout
v oblasti syntézy, v mnoha ohledech
překračuje jakoukoliv konkurenci. Mů-
že za to opět V.A.S.T., spolu se zmiňo-
vaným VA-1, nabízející realistické
emulace klasických analogových synt-
hesizerů s vylepšeným antialiasingem.
PC3K vlny, tzv. „KVA Oscillators“, 
mohou být plynule morfované z jedné
do druhé v reálném čase 
bez nutnosti používání cross-faderů.

Do PC3K jsem nahrál několik presetů
Mooga. Zvuk byl pevný, hutný, úder-
ný. Nesrovnatelný s jakýmkoliv „virtu-
álem“. Díky bohaté polyfonii emulace
analogů konečně dostávají smysl; 
při experimentování s efektovou 
jednotkou a při kombinování jiných
vrstev dvojnásob. Nicméně Kurzweil
nabízí programy klasické produkce,
evokující zvuky například Depeche
Mode, Petera Gabriela, Vangelis,
Who a mnoha dalších.

OOrrcchheessttrraa,,  SSttrriinnggss  
Tyto banky poskytují celkem 256 dob-
ře použitelných orchestrálních barev.
Pokud nevlastníte několikasetgigovou
banku Viena Symphonic Library, určitě
vám presety přijdou vhod. O kvalitě
nasnímaných smyčců jste se ostatně
mohli přesvědčit už u Orchestral 
bordu pro nástroje K série. 

EFEKTOVÁ JEDNOTKA

Efektová jednotka představuje další 
silnou zbraň Kurzweilu. Výkonný 
efektový procesor umožňuje využít 
až 16 DSP jednotek pro nastavení
efektů na 11 sběrnicích. Efekty se 
aplikují na Insert, Aux nebo Global
Master/EQ kompresor. Insert efekty
se vkládají přímo do cesty signálu, 
a to buď pro vrstvu, a nebo pro celý
program. Aux Send efekty jsou zapo-
jeny paralelně k signálu, využívají 
jednu ze dvou stereofonních sběrnic
AUX1/2 a mají možnost řazení 
jak před insert efekty, tak i za ně. 
Globální efekt ovlivňuje konečný 
zvuk. Insert efekty jsou řazeny 
do tzv. chainu, který se skládá 
z bloků jednotlivých efektů, jejichž 
pořadí a parametry lze měnit a dále
modulovat. Efektová jednotka je hod-
ně komplexní a není jednoduché se
v ní zorientovat. Pokud si ale dáte 
tu práci a naučíte se s ní pracovat, 

nabídne vám možnosti, které jinde 
nenajdete. PC3K nabízí 500 efektů
(reverby, delaye, chorusy, flangery,
phasery, equalizery, Leslie simulátory,
kompresory a další). Parametry efektů
lze „proroutovat“ CC kontrolery a tím
dosáhnout skutečně „netušených“ mož-
ností. Zkusil jsem naimportovaný zvuk
Oberheimu proprat efektovou jednot-
kou s presetem Delay 185 Nanobot
Feedback. Zpětná vazba změnila 
výchozí zvuk k nepoznání. Pokud máte
slabost pro experimentování, efektovou
jednotku rozhodně využijete. 

SONG EDITOR

Song Editor representuje vestavěný 
sequencer. Zde bohužel pocítíte 
nevýhodu technologicky zastaralého
displeje: údaje na displeji jsou totiž
poněkud nepřehledné. Na druhou 
stranu Song Editor poskytne možnost
okamžitého nahrání vašeho nápadu.
Nahrávání samotné vyvoláte tlačítkem

Podsvícený 240 x 64 LCD displej s regulací jasu a kontrastu. 
Grafické provedení se od dob modelu K2000 z roku 1990 nemění, 
jediným novem oproti nástrojům řady K je zasazení displeje pod úhlem.
Pod displejem najdete šest tlačítek pro vyvolání softwarových funkcí 
a pro výběr voleb v menu
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Record, umístěným pod sekcí 
MODE. Sequencer nabízí rozliše-
ní 960 PPQ, neomezený počet
nahrávaných stop a podrobnou
editaci nahraného materiálu. 

STORAGE

Přestože je možnost importování 
a ukládání samplů hlavní novinkou
PC3K, podrobněji se o něm zmíní-
me až v dalším dílu recenze. 
Zatím jen několik základních infor-
mací, které vám přiblíží, jak práce
se samply funguje. PC3K podpo-
ruje class-compliat USB formát,

což znamená, že pro komunikaci
s počítačem nepotřebujete ovla-
dač. Pokud vstoupíte do menu 
Storage a máte propojený PC3K
s počítačem, ve Windows se 
vytvoří virtuální disková jednotka,
do které můžete kopírovat soubory
ve formátu Kurzweil. Ty budou 
následně dostupné na PC3K 
v nabídce LOAD. Bohužel pouze
Program a Setup soubory (K26,
K25, and KRZ) je možné překopí-
rovat do virtuální mechaniky. 
Pokud se pokusíte překopírovat
programy se samply, objeví se
chybové hlášení „Not Enough
Space“. Jak tedy nahrát samply
do PC3K? Musíte si je překopíro-
vat na flashdisk a následně je 
načíst v módu Storage přímo 
na PC3K. Podporované jsou pou-
ze ta USB zařízení, která nevyža-
dují zvýšenou spotřebu napájení. 
Po naimportování zvuku se pro-
gram uloží na vámi nadefinova-
nou pozici v user bance. 
Na rozdíl od K série program 
zůstává v paměti i po vypnutí 
nástroje. Zkoušel jsem importovat
několik presetů Rhodesů z řady
K2000. Převedený zvuk obsaho-
val nepříjemný digitální ruch 
ve vyšších frekvencích a při vyšší

V.A.S.T. architektura
Propracovaná efektová jednotka
Perfektní kladívková klaviatura
Kvalitní tovární zvuky
Možnost importu samplů
Široká knihovna pro Kurzweil K2000, K2500, K2600
Ergonomie++

++

++

++

++

++

++

Slabý signál z audiovýstupů
Řešení Ribon kontroleru
Nedostatečný počet výstupů
Absence vstupu--

--

--

--

jde samotný Kurzweil. Pokud nepatříte k „tweakerům 
zvuku“, bohatá knihovna PC3K dostatečně naplní vaše
představy. O možnostech V.A.S.T. syntézy a o programo-
vání zvuků si povíme v některém z následujících čísel. 
Aby ne, když si přizveme k rozhovoru odborníky 
z Art of Sound. Máte se na co těšit. 

√√

velocity. Zvuk Moogů 
a dalších analogových synt-
hesizeru se naimportoval
v pořádku. O další zkušenos-
ti se podělíme příště. 

OVLÁDÁNÍ A PRÁCE S PC3K
S PC3K můžete pracovat
v osmi režimech, které volíte
tlačítky nalevo od displeje. 
K dispozici jsou tak tyto 
režimy: Program – jednotlivé
presety nástrojů; Setup 
– multitimbrální kombinace
hrající až na 16 kanálech;
Quick Access – režim pro
nastavení rychlého přístupu
programů a setupů; Effects 
– kompletní editace efektové
jednotky; MIDI – nastavení
MIDI, nastavení CC kontro-
lerů; Master – globální 
nastavení nástroje; Song 
– práce se sequencerem;
Storage – nahrávání a uklá-
dání zvuků z externího zdro-
je. Ergonomie nástroje
vychází z řady K, navíc je
rozšířená o několik tlačítek.
Rozvržení ovládacích prvků
je přehledné, i když displej
nabízí přemíru textu i nabí-
dek, zvyknete si se mezi 
nimi rychle pohybovat. 
Tlačítka pod displejem 
kopírují tzv. softwarová 
tlačítka, umožňující přístup
k jednotlivým funkcím. 
Pokud najedete na objekt,
který chcete ještě více edito-
vat, tlačítkem EDIT vstoupíte
do „pod-obrazovky“ para-
metrů pro zvolený objekt.
Tlačítka mají příjemný zdvih,
jsou více než kvalitní. Pro 
zadávání hodnot můžete
použít alfadisku nebo nume-
rické klávesnice. Pěknou
možností je použítí klaviatury
k zadávání názvů objektů,
k nastavování numerických
hodnot a k nastavování 
výšky tónu a podobně. 
SW tlačítko INFO zobrazu-
je informaci o přiřazených
CC kontrolerech. Tovární

presety však bohužel nabí-
zejí převážně jen nastavení
filtru a resonance, atacku,
decaye a hloubky efektu.
Čekal jsem komplexnější 
napojení na matrici tlačítek 
a sliderů. Zvuky jsou přehled-
ně rozděleny do bank 
a kategorií. Mód QUICK
ACCESS se hodí k rychlému
přístupu k požadovaným
programům třeba na 
koncertech. Celkově je práce
s PC3K svižná, přepínání 
zvuků je rychlejší než u jiných
synthesizerů. Pokud dobře 
poznáte architekturu nástroje,
k požadovanému parametru
se dostanete v mžiku.

ZÁVĚR

Workstationy od firmy 
Kurzweil vždy patřily k tech-
nologickým špičkám. PC3K
úspěšně navazuje na řadu
K a nabízí několik vylepšení,
které stojí za to. Připravova-
ný editor, se kterým jste se
mohli setkat u modelu PC3X,
bude jistě brzy dostupný 
i pro PC3K. Nabídne tak
rychlou a přehlednou editaci
parametrů, které jsou z ná-
stroje složitěji editovatelné. 
I když PC3K nenabízí 
takové možnosti samplingu,
jako řada K, otevřenost pro
import samplů je velkou 
devizou. I přes to, že se mu-
síte vzdát více výstupů, ože-
let chybějící vstup, možnosti
PC3K to bohatě nahrazují.
Kvalitní klaviatura bude vel-
kou inspirací. Velmi kvalitní
presety, jak akustických, 
tak i elektronických barev, 
otevřená V.A.S.T. architektu-
ra, propracovaná efektová
jednotka a hutný pevný ame-
rický zvuk jsou velkým přísli-
bem, že vás PC3K jen tak
neomrzí a bude vám mít
vždy co nabídnout. Uvidíme,
jak budou reagovat výrobci
zvuků na otevřenou architek-
turu, uvidíme také, s čím při-

KKLLAADDYY::

ZZÁÁPPOORRYY::


