PLAYER
MIDJPRO está equipado com um duplo Player
profissional capaz de reproduzir, no melhor
dos modos, ficheiros MIDI, Ficheiros de Áudio
(MP3, WAV) e ficheiros de Vídeo (MP4, AVI,
FLV, CDG). O dispositivo prevê funções de
CROSS FADE para a dissolvência automática
entre um excerto e outro, LEAD MUTE para
exclusão da pista canto, SEARCH para a
pesquisa alfabética ou numérica no interior
do disco. Gestão evoluída para LYRIC, TXT
e KARAKE com possibilidade de selecionar
cores e fundos para os textos, enviar textos
de canções ou os vídeo clip para o Monitor
externo (DVI), mantendo o controlo dos
directórios no Touch screen. Se houver um
projector de vídeo à disposição, esse pode
ser ligado à tomada DVI. A navegação é
obtida através de Alpha dial e scroll direto
dos ficheiros no Touch screen. É possível criar
PLAYLIST para listas personalizadas, assim
como também se pode visualizar imediatamente as pastas preferidas entre as existentes no directório (MY FOLDER).
Para facilitar ainda mais a navegação é previsto um ambiente JUKE BOX com ativação instantânea dos excertos,
tocando simplesmente no display, assim como um menu DJ com duplo Player e efeitos especiais aplicáveis a Audio
como Tap tempo, Pitch, Cut Off, Resonance, Tempo, Brake e Back Spin. No modo SYNC é possível sincronizar o Bpm
dos ficheiros Midi e Audio Wav ou MP3 (estes corretamente predispostos) de forma a poder enganchar a entrada do
excerto sucessivo perfeitamente a tempo coo o atual.

SOUND BOARD
A geração sonora do MIDJPRO oferece 512 SONS Orquestrais GM
divididos por 4 Bancos de Som, com Grand Piano Stereo, seções
Brass e Sax com as consolidadas sonoridades “Solos” KETRON,
novas Guitarras e Baixos em Multilayer, além dos novos Pad, Strings,
Synth, Pianos Elétricos e Accordion elaborados no modo STEREO e
MULTIVOICE.
O instrumento possui também um menu VOICE com 368 Sons
subdivididos por 12 famílias, já preparados para a execução do canto
e facilmente controláveis pelo master keyboard. Para estas Vozes é
previsto um EDIT sofisticado com a possibilidade de sobrepor até
aos sons em layer + 2nd Voice, funções de Velocity switch, Duet, Trio,
Steel, Harmony, podendo tudo ser memorizado em USER VOICE.
Nova seção Efeitos DSP e sequências EFX Insert programáveis com
High Quality Distortion, Chorus, Reverb, Flanger, Phaser, Tremolo, 4
Band Parametric EQ, Compressor, Delay e Rotary.
Estão disponíveis 47 novos DRUM SET Acústicos Stereo e Eletrónicos com um dispositivo especial LIVE DRUM
MODELLING que controla casualmente e com amostras diferentes alguns instrumentos de percussão como Snare, Rim
shot, Claps, Snap para reproduzir melhor o feeling da execução live de um verdadeiro baterista.
Entre as características que distinguem a geração do MIDJPRO dos outros módulos citamos também uma potente
livraria com mais de 267 AUDIO DRUM LOOP que permitem o enriquecimento, ou até a substituição, das partes rítmicas
das vossas sequências, criando uma importante diferença com o sound dos normais Midi files (a livraria está livremente
disponível no site www.ketron.it).

ARRANGER
O MIDJPRO possui uma seção Arranger inovadora e profissional com 143 Styles que cobrem os géneros musicais
mais pedidos no moderno entretimento live. Prosseguindo com a filosofa KETRON já iniciada com a série Audya, o
MIDJPRO inclui na rítmica dos seus Arranjamentos gravações AUDIO reais de Bateria e Percussões perfeitamente
sincronizadas com o Clock Midi, com um ótimo range de tolerância ainda que com variações de Tempo elevadas (até 30
% -/+ do Bpm nominal). Além das rítmicas Audio, os Styles utilizam também a rica livraria dos Drum Grooves Latinos,
Dance e Traditional já existentes na placa de som. Os Grooves podem ser selecionados livremente e memorizados

no style. O acompanhamento é composto por BAIXO, 5 ACORDES
com uma grande variedade de desenhos rítmicos-harmónicos, 2
acordes manuais (LOWER) e 3 VARIATIONS orquestrais que podem
ser facilmente ativados ou desativados durante a execução de modo a
tornar a performance do Style menos estática e repetitiva. O Arranger
do MIDJPRO é extremamente flexível e prevê um EDIT cuidado de
todos os Parâmetros do Style com a possibilidade de modificar os
valores originais das seções de acompanhamento (Sons, Volumes,
Efeitos, Variations, etc.), atribuir 4 Vozes ao canto e combiná-las com
os 4 movimentos ABCD do Arranjamento. O Style assim modificado
pode ser guardado como USER STYLE criando uma livraria de Styles
personalizados sem cancelar ou modificar os originais da casa. É
prevista a função PIANIST para controlar o Arranger do MIDJPRO
tocando com a técnica de piano e também um modo sofisticado
BASSIST que permite aos pianistas mais exigentes tocar o Baixo manual à esquerda e controlar simultaneamente o
Arranger à direita do teclado, utilizando um algoritmo complexo de reconhecimento do acorde.

MICRO / GUITAR
O MIDJPRO possui 2 entradas de Microfone. A primeira (MICRO 1) é
dedicada ao microfone principal com efeitos de Reverberação, Echo,
Equalizer, Noise Gate, Compressor, e Pitch Shift. A Micro 1 também
controla o VOICETRON, a seção Vocalizer do MIDJPRO com 3 vozes e
com a possibilidade de Midi Mode, Harmony Right e Left, Unison.
A MICRO 2, em vez, graças a um seletor situado no painel traseiro do
instrumento, pode ser utilizada quer como um microfone secundário
que como entrada para GUITARRA.
Uma vez ligada à entrada Micro 2, a Guitarra pode ser tratada com
todos os Efeitos DSP internos do MIDJPRO de modo a permitir ao
cantor guitarrista a realização de um set up completo e compacto para
a performance ao vivo. Os efeitos são completamente programáveis e
controláveis mediante Footswitch (FS 13 - FS 6).
Quem possui uma guitarra com conversor Midi tem a mais o grande privilégio de poder controlar facilmente o Arranger,
definindo acordes de acompanhamento automático diretamente na sua guitarra.

ACCORDION
No MIDJPRO, além das predisposições facilitadas para a ligação Midi
do acordeão e o equipamento clássico de controlo de pedais (Footswitch) para todas as funções do instrumento, foram desenvolvidos
novos menus especificamente dedicados ao Acordeão Midi. Graças
ao modo CLASSIC ACCORDION, com vista a efetuar uma performance completamente manual, o acordeonista pode programar orquestrações completas de concerto com 2 vozes no Baixo, 3 vozes nos
Accord e Preset Voice no Canto, mais uma possível seção rítmica, podendo ser tudo armazenado em Registration. No modo STYLE ACCORDION, com o Arranger controlado pela mão esquerda, foi inserida
a nova e refinada função BASS TO CHORD que, mediante a pressão de
um determinado acorde combinado com um Basso específico, permite
a execução de acordes e tonalidades geralmente não previstos com a
técnica normal de acordeão, como a Sexta, de Sétima menor, Sétima aumentada, 4a, 5a + e 9a, abrindo para música
de acordeão um mundo de novas possibilidades, especialmente na música ligeira e jazz.

REGISTRATION

HD RECORDING

Uma potente estrutura de Registration permite memorizar o
estado geral do painel de comandos do MIDJPRO, incluindo
todas as configurações principais e todas as funções do
instrumento. São disponíveis 4 Bancos 1024 Registrations
cada um, facilmente controláveis a partir do touch screen ou
que podem ser chamados via MIDI a partir do exterior.

O MIDJPRO tem um dispositivo de Hard Disk Recording,
com a possibilidade de gravar digitalmente tudo o que
o MIDJPRO é capaz de executar. Um menu comodo de
Editing permite reelaborar o material Wav gravado
otimizando o nível de som e os pontos de start - end da
gravação.

MULTIMEDIA
O equipamento multimídia do MIDJPRO fornece uma memória de estado sólido de 16 GB em que o utilizador pode
armazenar os seus ficheiros e recursos musicais forma segura e confiável. Estão disponíveis 3 ligações USB Host para gerir
Pen drive USB, HD externos, CD Rom ou outros dispositivos USB enquanto que, graças à ligação USB Device, é possível
ligar e gerir o instrumento diretamente do personal computer. Uma slot para SD Card externa e o alojamento interno de
um hard Disk Sata opcional completam o equipamento do MIDJPRO, oferecendo possibilidades ilimitadas e alternativas
de armazenamento e de gerenciamento de ficheiros. O instrumento é equipado internamente com Manuais de instruções
multilíngues em formato Html para uma consulta imediata sobre o funcionamento das várias partes do instrumento.

SPECIFICATIONS
Display

Lcd color Tft 7”- Touch sensitive. 800 x 480 dots.

Multimedia Player

Player 1. Player 2. Wav. Midi. Mp3. Mp4. Avi. Flv. Cdg. Jpg. Txt.

Functions	

Marker. Sync/Next. Autoplay. Lead Mute. GM part. Lyric Off. Cross fade. File Search. Play List.
My Folder. Transposer. Time stretching. Metronome Click.

Poliphony

128 note. Multitimbral 48 parts.

Dvi	

Video Monitor. Karaoke Lyric / Mirror.

Menu

Disk. Midi. Play Modes. Audio Edit. Language. Footswitch. Preferences. Controls. Video.
Reg. set up.

Media	

Internal Storage: SSD Card 16G. External Storage: SD Card - Mmc, HD.
USB: 3 Host + 1 device. PC connect. Disk Edit. Info. Refresh. Eject.

Sound	

512 Voices with 4 Sound Banks. 47 Drum Sets, 267 Audio Drum Loops,
Live Drum Modelling. Drum Remap.

Preset Voices	

368 programmable Voices. 2nd Voice. Lead slider volume. Controls : Volume. Shift. Pan. Tune.
Effects. Velocity switch. Portamento. Legato. Slide. Morphing. Harmony. Efx Insert.

Arranger	

Style section: 143 Styles with Audio Drums, Midi Drums & Grooves.
Arranger: Bass, 5 Chords, 2 Lowers. Styles slider volume controls and Balance.
Drum Mixer & Remap. Drum filter. Auto fill. Fill to Arrange. 3 Orchestral Variations.
Variation to Groove. 4 Arranger ABCD. 4 Fill. 4 Break. 3 Intro.
3 Ending. Restart. Pause. Count In. Reintro. Key Start. Key Stop. Split. Split Lock.

User Styles	

4 Voice Set programmable. Voice to ABCD. Play Modes: Pianist. Bassist.
Manual Bass. Bass to root. To lowest. Octave. Double. Harmony.

Registrations	

4 Bank x 1024 Regs.

Ram Sound	

64 MB Ram.

Dsp	

Chorus. Reverb. Flanger. Phaser. Tremolo. Rotary. Echo Delay. Tap Delay.
Equalizer. Distorsion. Amp simulator. Compressor.
Filter. 54 EFX Insert. 10 programmable Insert Chains.

DJ

Double Audio and Midi player. Tempo & Pitch stretching. PFL. Sync.
Tap tempo. Cue. Fx Pad. Backspin. Brake.

Juke Box

Play List. My Folders. SFX Special Effects.

Pic&Movie	

Jpg & Mp4. Avi. Mov. Flv. Karaoke background. Movie to Rgb. Pic list. Autoshow.

HD Record	

1 Stereo track recording.

Micro 1

XLR. Gain control.Volume. Reverb. Micro Edit. Talk.

Micro 2

Gain control. Micro / Guitar Input select.
16 programmable Guitar Effect set up. User slider.

Voicetron	

3 Voice Vocalizer.

Midi	

In, Out, Thru.

Out	

Left/Right Stereo. Pedal volume. Micro Out.

Input	

Micro 1, Micro 2. Line In Stereo. Headphone.

Optionals	

Footswitch 6 or 13. Volume Pedal. Bag.

Power supply

External 9 V.

Dimensions	

(W x D x H). 352 x 241 x 94 mm.

Weight	

3,5 Kg.
* All specifications and appearances are subject to change without notice.
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