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Uniek en gepantenteerd
Bij het naspelen van een Oberkrainer- kwintet is de TOTTER MIDI KWINTET® functie onmisbaar. Er
is geen speciale instelling nodig, om de muziek zo professioneel mogelijk te laten klinken. Het
idee is eenvoudig en origineel. Afgezien van het gespeelde akkoord op de harmonika, speelt het
MIDI-systeem elk een toon trompet en een toon clarinet. Dit is de Oberkrainer muziek!
De gitaar speelt een speciale rol in het ritmische gedeelte, vooral in de Oberkrainer muziek. Met
de exclusieve en gepatenteerde TOTTER MIDI GITARIST® functie is je muziek ritmisch geordend en
correct. De inzetbaarheid van de MIDI zijn onbeperkt. Geschikt voor alle soorten muziek.

Wat is TOTTER MIDI systeem?
Het TOTTER MIDI-systeem is een kleine maar zeer krachtige speciale computer die in elke
harmonika /accordeon kan worden ingebouwd. Dankzij speciale sensoren ontvangt de computer
alle benodigde gegevens en zend deze naar de juiste verwerking verder.

Maak een onvergetelijke muziek belevenis met de volledige instrumentatie: harmonika, gitaar,
bas, clarinet, trompet, bariton (tuba) en drums. Het is gemakkelijk met de unieke en
gepatenteerde TOTTER MIDI KWINTET® en TOTTER MIDI GITARIST® functies.

Hierdoor kan het akoestische instrument (harmonika) worden aangesloten op andere apparaten
die de MIDI-standaard kennen. Dit zijn praktisch alle klankmodules, keyboards, e/piano,
sequencer, arranger, synthesizer, computer enz.

Een genoot om te horen hoe alles klinkt zoals u dat wilt!

TOTTER MIDI-systemen zijn geschikt voor alle soorten muziek (volksmuziek, Oberkrainer muziek,
rock, jazz, pop, klassieke muziek ...) enz.
De muzikant tovert de klankbelevenis naar voren van een hele band, zonder gebruik te maken van
vooraf voorbereide MIDI-sequenties of geluidsopnames.

De mogelijkheden zijn onbeperkt - gebruik ze!

Toepassingsgebied
TOTTER MIDI-systemen zijn ontworpen voor diegenen die hobby of professioneel spelen op
toetsen of knoppen, diatonische harmonika’s of chromatische accordeons. Er is geen
leeftijdsgrens, van de jongste tot de ervaren speler, die met alle liefde dit instrument
bespelen.

Praktische en eenvoudige bediening
Het TOTTER MIDI-systeem kan onmiddellijk worden bediend. Alle functies kunnen worden
aangepast aan uw eigen behoeften. Logische toetsindeling en positie van de menu's op het
bedieningspaneel zorgen voor eenvoudige en snelle bediening tijdens het spelen. De eenvoudig
ontworpen handeling wordt ondersteund door de gebruiksaanwijzing en de bekwame training
bij de aanschaf. Hiervoor bieden wij ook workshops en ook harmonika lessen aan.

Verschillende manieren van toepassing
Special voor het live spelen
Bij live optredens kan men een compleet ensemble te voorschijn toveren
Perfecte imitatie van de Oberkrainer- tot Ländlerkwintets
Klankgebruik van alle instrumenten mogelijk
Spelen met de automatische begeleiding (Arranger)
Spelen (oefenen) in alle rust - met koptelefoon
Componeer uw eigen muziek - met de hulp van een computer (PC of MAC)

Innovatieve dynamiek
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Het TOTTER MIDI-systeem wordt ook sterk aanbevolen in grotere orkest bezettingen, zoals Duo,
trio, kwartet, kwintet, harmonika - orkesten of componeren en arrangeren met de computer.
TOTTER MIDI is het enige MIDI-systeem dat speciaal is ontworpen voor live spelen.

Alle modellen van TOTTER MIDI-systemen zijn dynamisch. Dit betekend dat het volume van
elektronische instrumenten reageert op de volume van de balg, zoals bij de akoestische
harmonika. Gevoeligheid en soort dynamiek kunnen individueel voor elk instrument (spoor)
ingesteld worden!
Voor een indrukwekkend live spelen, is de combinatie met deze instrumenten onmisbaar. Met de
unieke en gepatenteerde functie AKTIEF SCHAKELEN® van de instrumenten kunt u precies de
geluidsbelevenis van grotere ensembles precies naspelen (Oberkrainer-kwintet, symfonische
orkesten met sollisten, brassband, blaasorkest, ländler-kwintet...)
De afzonderlijke instrumenten dienen u met balgintensiteit en de manier van spelen. Een of
meerdere instrumenten kunnen in één stap tegenlijk of continu bespeeld worden.
Makkelijk, snel en effectief!

Traditie
TOTTER MIDI producten zijn het resultaat van vele jaren van systematisch werk door elektronica
specialisten en accordeonspelers. We zetten deze familietraditie voort, die al sinds 1924
harmonika’s bouwt.

Service en advies
Inbouw en service in heel Europa
TOTTER MIDI systemen voldoen aan de geldige EU-Richtlijnen
Voor al onze producten en hun onderdelen bieden wij een garantie van 2 jaar,
snelle en betrouwbare service
Een vriendlijk en bekwaam technisch advies is bij ons gegarandeerd
laat u zich van onze kwaliteit overtuigen.
Voor meer informatie staan wij tot uw beschikking!

