
 

 

PianoDisc Prodigy Player systeem en QuietTime ProRecord-X silent systeem 

 

PianoDisc is de fabrikant van Prodigy Player systeem en QuietTime Silent systeem voor piano’s en 

vleugels.  

 

PianoDisc Prodigy Player systeem 

Geniet van live pianomuziek zonder zelf te spelen! Download muziek naar keuze middels onze iQ 

Player app en breng uw piano of vleugel tot leven. 

Prodigy is 's werelds meest geavanceerd zelfspelend piano systeem dat geïnstalleerd kan worden in 

bijna elke piano en vleugel. Door middel van onze gratis app kunt u genieten van akoestische 

pianomuziek, maar u kunt er ook voor kiezen dit combineren met audio (andere instrumenten en/of 

zang worden dan via de speakers afgespeeld). Het systeem is nauwelijks zichtbaar en de PianoDisc 

muziekbibliotheek bevat duizenden nummers in verschillende genres.  

• Prodigy Entertainment: is het systeem om te genieten van live piano muziek zonder zelf te 

spelen. Middels de iQ Player app download u uw favoriete muziek en brengt u uw piano of 

vleugel tot leven. 

• Prodigy Interactive: naast het genieten van live piano muziek haalt u met dit systeem ook uw 

eigen studio in huis. Deze uitvoering biedt u de mogelijkheid om uw eigen muziek te 

componeren en direct op te nemen. U kunt het systeem op uw laptop/iPad aansluiten om 

uw opname te bewerken en (opnieuw) af te laten spelen. 

• Prodigy QuietTime: het ultieme Prodigy systeem! Met deze uitvoering beschikt u over alle 

opties die er mogelijk zijn. U kunt genieten van live pianomuziek, haalt uw eigen studio in 

huis én beschikt over de optie om in silent modus piano te spelen en te luisteren. Met 

Prodigy QuietTime kunt u op elk moment genieten van muziek, ook zonder andere te storen.  

 

PianoDisc QuietTime Silent systeem 

Ons silent systeem kan in vrijwel iedere piano of vleugel worden geïnstalleerd, waarmee u 

eenvoudig uw piano omschakelt naar een 'stille modus'. 

Ons meest gekozen QuietTime Silent systeem is de ProRecord X. Zodra het QuietTime Silent systeem 

is ingeschakeld, zorgt een stoprail ervoor dat de hamerkoppen de snaren niet raken en er geen 

akoestisch geluid uit de piano komt. De toetsen activeren de sensor rail waardoor middels het 

gebruik van een hoofdtelefoon kan alsnog naar de pianomuziek worden geluisterd, zonder 

bijvoorbeeld buren of huisgenoten te storen.  

 

Voor meer informatie kijk op www.pianodisc.shop/nl  

 

http://www.pianodisc.shop/nl

