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Edinstven in patentiran
Pri posnemanju igranja narodno-zabavnega kvinteta je funkcija TOTTER MIDI KVINTET®
nepogrešljiva. Ne da bi se posebej izurili, bodo skladbe zvenele povsem profesionalno. Ideja je
enostavna in povsem originalna. Ne glede na zaigran akord na harmoniki, zaigra le en ton
trobenta in le en ton klarinet. To je tisto bistveno, kar daje zven narodno-zabavnega kvinteta.
Posebno vlogo v ritmičnem delu, še zlasti pri narodno-zabavni glasbi, igra kitara. Z ekskluzivno in
patentirano funkcijo TOTTER MIDI KITARIST® bo vaša glasba ritmično urejena in tonsko pravilna.
Možnosti uporabe so neomejene. Primerno za izvajanje vseh zvrsti glasbe.

TOTTER MIDI vmesnik je majhen, specializiran računalnik, ki ga lahko vgradimo v vsako
harmoniko. S pomočjo posebnih tipal zajema podatke iz harmonike in jih ustrezno obdelane
pošilja naprej na zvočni generator.
Omogoča povezavo akustičnega inštrumenta (harmonike) z vsemi napravami, ki poznajo
standard MIDI. Sem sodijo vsi moduli, klaviature, vokoderji, sekvencerji, aranžerji,
sintetizatorji, računalniki…
To je tisto bistveno, kar omogoči res številne možnosti pri uporabi harmonike z vgrajenim
TOTTER MIDI vmesnikom pri vseh zvrsteh glasbe (narodno-zabavna, zabavna, rock, jazz,
klasika,...).
Na živih nastopih lahko harmonikar sam pričara zvočno podobo cele skupine in to brez uporabe
vnaprej pripravljenih posnetkov (play back-ov). Seveda je TOTTER MIDI vmesnik zelo uporaben
pri večjih zasedbah kot je duo, trio, kvartet, kvintet, ..., v harmonikarskih orkestrih, ... pri
komponiranju z računalnikom, ...
TOTTER MIDI je edinstven MIDI sistem, ki je posebno prilagojen in izpopolnjen prav za igranje v
živo.
Možnosti je neskončno - izkoristite jih!

Primeren za vsakogar
TOTTER MIDI vmesniki so namenjeni vsem, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjate z
igranjem kakršnekoli klavirske, diatonične ali kromatične harmonike. Zajemajo širok krog
uporabnikov, od najmlajših, ki štejejo komaj 5 let, pa vse do prekaljenih harmonikarjev, ki v
svojih zrelih letih, še veselo raztegujejo svoj meh.

Praktičen in enostaven za uporabo
TOTTER MIDI sistem lahko začnete uporabljati takoj. Vse nastavitve si lahko popolnoma
prilagodite sami po svojih željah. Logična razporeditev tipk in postavitev uporabniških menijev
na komandni plošči omogoča enostavno in hitro uporabo med igranjem. Enostavno zasnovano
upravljanje spremljajo nazorna navodila za uporabo in strokovno šolanje ob nakupu.
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Kaj je TOTTER MIDI vmesnik

Naredite nepozabno glasbeno predstavo v polni zasedbi: harmonika, kitara, bas, klarinet,
trobenta, tuba (bariton) in bobni. Z edinstvenima patentiranima funkcijama
TOTTER MIDI KVINTET® in TOTTER MIDI KITARIST® je to povsem enostavno.
Užitek je, kadar se vse sliši tako, kot si to želite sami!

Inovativna dinamika
Vsi modeli TOTTER MIDI sistemov so dinamični. To pomeni, da se glasnost elektronskih
inštrumentov odziva na intenzivnost igranja, tako kot pri sami akustični harmoniki. Občutljivost
in tip dinamike lahko izbirate za vsako stezo (inštrument) posebej.
Za učinkovito igranje v živo je prelivanje dinamike nepogrešljivo. Z edinstveno patentirano
funkcijo AKTIVNI PREKLOP® inštrumentov boste popolnoma natančno imitirali večje glasbene
zasedbe s solisti (narodno-zabavni kvintet, simfonični orkester s solisti, big band, pihalna
godba,...)
Prisotnost posameznih inštrumentov upravljate z intenzivnostjo in načinom igranja. Posameznim
ali večim inštrumentom lahko hkrati nastavljate stopenjsko preklapljanje ali zvezno prelivanje
med seboj.
Enostavno, hitro in učinkovito!

Tradicija
TOTTER MIDI izdelki so dosežek večletnega skupnega in sistematičnega dela vrhunskih
harmonikarjev in elektronikov. Nadaljujemo družinsko tradicijo izdelovanja harmonik od leta
1924 dalje.

Več načinov uporabe

Servis in nasveti

-

- Vgradnja in servis v Sloveniji ter po vsej Evropi.
- TOTTER MIDI sistemi ustrezajo veljavnim EU smernicam
- Na vse izdelke in njihove sestavne dele nudimo 2-letno garancijo ter hiter in zanesljiv servis.
- Dober in strokoven nasvet je vedno dobrodošel in pri nas ga zagotovo dobite.
- Vse naše izdelke lahko sami preiskusite v živo in se prepričate o njihovi kvaliteti in uporabnosti.

Za igranje v živo.
Na živih nastopih pričarate zvočno podobo cele skupine.
Neverjetna imitacija narodno-zabavnega kvinteta.
Uporaba zvokov prav vseh inštrumentov.
Igranje z avtomatsko spremljavo.
Igranje v tišini - s slušalkami.
Komponiranje glasbe s pomočjo računalnika.

Pri vaši odločitvi vam bomo z veseljem pomagali z dodatnimi informacijami. Vabljeni v naš
predstavitveni salon v Mengšu. Pričakujemo vas vsak delovnik med 800 in 1600 uro. Za obisk
izven navedenega časa nas predhodno pokličite. Veselimo se vašega obiska.

