
Postanite genij v igranju klavirja, GENIO

KLAVIRSKI VMESNIK Z MOŽNOSTJO TIHEGA VADENJA



DAN

GENIO je danes nepogrešljiv dodatek k vsakemu 
klavirju ali pianinu. Poleg tega, da GENIO nudi 
funkcijo tihega načina igranja klavirja, je to hkrati 
nova zasnova hibridnega klavirja z akustičnostjo 
in fleksibilnostjo digitalnega klavirja.

Cerkev, katedrala
GENIO ima vgrajen tudi zvok orgel, 
zato je primeren tudi za igranje  
v cerkvah.

Dom in šola
Igrajte klavir, ne da bi motili družino, 
sosede in prijatelje. Razvijajte svoje 
talente z instrumentacijo, snemanjem ter 
možnostjo skupne rabe datotek s svojim 
učiteljem glasbe.

Hotel, bolnišnica
GENIO je idealen za akustičen  
klavir, še posebaj kadar sta prostor  
in čas omejena.
V vsakem prostoru pričarajte zabavo  
s pomočjo v sistem naloženih pesmi.

Ljubezen do glasbe. Uvidevnost do drugih.  To je vrednost GENIO.

Igrajte klavir z ljubeznijo in brez skrbi,  
da s svojim igranjem kogarkoli motite.

Studio
Posnemite svoje igranje in posnetek 
uporabite na različnih digitalnih 
visokotehnoloških multifunkcionalnih 
napravah.

Ustvarite zvok, ki ga želite slišati, GENIO02

Basic αPremium α Essence

Koncertna dvorana, 
gledališče
Izbirajte med stotinami zvokov, 
snemajte in dirigirajte svojemu 
lastnemu orkestru z GENIO-m.

KJE GA UPORABLJATI



NOČ

Snemanje doma  (Premium α in Basic α )

Svoje igranje lahko spremljate, snemate, 
predvajate in shranjujete na USB.

128 zvokov
V obsežni knjižnici izbirajte med 
kakovostnimi zvoki različnih inštrumentov.

Klavirski dušilec zvoka  
(Tihi/akustični klavir) 
S slušalkami obidite klavirske strune  
in uživajte v zvokih vrhunske kvalitete.

GENIO je nastal z zlitjem visokotehnološke in 
akustične klavirske mehanike. GENIO odlikuje 
na novo razviti optični senzor, ki zazna tudi 
najnežnejši pritisk na klavirsko tipko.  
Omogoča popolno prilagodljivost - akustični 
klavir, »tihi« klavir ali digitalni inštrument  
v številnih zvočnih kombinacijah.

Funkcija vgrajenega metronoma
Ujemite popoln ritem s funkcijo  
vgrajenega metronoma.

Ustvarite zvok, ki ga želite slišati, GENIO 03

MIDI pretvornik
GENIO je združljiv z napravami MIDI, kot so 
računalniki ali drugi glasbeni MIDI inštrumenti.

GENIO vam omogoča igranje na klavir tudi ponoči.

GENIO je najboljša rešitev za tiho igranje.
Ohranja občutek igranja akustičnega klavirja, hkrati pa omogoča,  

da ne motite družine in okolice.

GENIOα

KAKO GA UPORABLJATI



Ustvarite zvok, ki ga želite slišati, GENIO

Senzorski trak
Zazna premik vsake tipke (navzgor in navzdol) in ga pretvori v podatke MIDI, 
ki jih posreduje krmilni enoti.

·Optični brezkontaktni senzorji omogočajo vrhunsko reprodukcijo zvoka.
·Najtanjši senzorski trak na svetu je na voljo za vse vrste klavirjev. 
·Črni pokrov senzorja ga ščiti pred vlago, prahom in tujki.

Vzvod za izklop zvoka
Upravlja z letvijo za utišanje in omogoča preklop med akustičnim ali tihim igranjem inštrumenta.

Senzorji pedala
Senzorji pedala zaznajo gibanje pedal.

Krmilna enota
Enotna krmilna enota obdela preko senzorskega traku prejete MIDI signale. 
Funkcije krmilne enote uporabnikom omogočajo preklop med različnimi 
možnostmi, kot so poslušanje reproduciranega zvoka preko slušalk ali zvočnika, 
snemanje itd. Vse funkcije lahko nadzirate s tipkami na dotik spredaj ali na vrhu 
krmilne enote.

Slušalke
V krmilno enoto lahko naenkrat priklopite dva seta slušalk ali pa v vtičnico za 
slušalke priklopite zvočnike in svoj akustični klavir pretvorite v digitalnega.
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Novo generacijo GENIO α odlikuje na novo razvit 
brezkontaktni senzorski trak, ki ohranja občutek 
igranja akustičnega klavirja in je zelo odporen proti 
vlagi ali prahu. Z visokokvalitetnimi toni omogoča 
zelo naravno reprodukcijo zvoka.

Na svoj klavir igrajte 
kadarkoli in kjer koli.



Ustvarite zvok, ki ga želite slišati, GENIO 

Letev za utišanje (koncertni klavir in pianino) 
Ob vklopu tihe funkcije kladivcem prepreči, da bi udarjali po strunah.

GENIO SILENT sistem za koncertni klavir
SILENT sistem GENIO je najboljši samodejni 
elektronski sistem za pretvorbo iz akustičnega 
v tiho igranje in obratno.

GENIO SILENT sistem za pianino
Klavirski tehniki zelo hitro namestijo GENIO SILENT 
sistem za pianine.
Med igranjem v tihem načinu se ohranja občutek 
igranja akustičnega pianina.
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Vzvod za izklop zvoka

Senzorski trak

Krmilna enota

Slušalke

Senzorji pedala



Poleg tihe (SILENT) funkcije je zelo uporaben tudi za 
skladanje/montažo glasbe (posnete MIDI datoteke se  
prenese na računalnik). Ima funkcije snemanja in predvajanja  
največ štirih posnetkov (neomejeno snemanje je mogoče 
z dodatnim USB-ključkom) in vgrajenih 216 izobraževalnih 
pesmi, vključno z 80 pesmimi za učenje klavirja.

·Eleganten dizajn
·Uporabnikom prijazni gumbi na dotik
·LCD-zaslon
·512 MB pomnilnika & 256-notna polifonija
·17 prednastavljenih + 16 uporabniških nastavitev + 128 GM zvok
·Snemanje in predvajanje 4 posnetkov
·Efekti: metronom, transponiranje, dvoranski efekt, chorus efekt
·USB MIDI povezava
·Priključek za dvojne slušalke
·Avdio IN & OUT
·MIDI IN, OUT, THRU (izbirno)
·USB vrata za USB spominski ključek
·216 izobraževalnih pesmi (vključenih 80 demo pesmi)

GENIO PREMIUM α

Ustvarite zvok, ki ga želite slišati, GENIO06

Ima osnovne funkcije, ki so potrebne za nadzor tihega 
stanja. Na voljo je snemanje/predvajanje dveh  
posnetkov ter 10 vgrajenih demo pesmi.

·Eleganten dizajn
·Uporabnikom prijazni gumbi na dotik
·3-številčni numerični LED-zaslon
·512 MB pomnilnika & 256-notna polifonija
·17 prednastavljenih + 128 GM zvokov
·Snemanje in predvajanje 2 posnetkov
·Efekti: metronom, transponiranje, dvoranski efekt, chorus efekt
·USB MIDI povezava
·Priključek za dvojne slušalke
·Avdio IN & OUT
·MIDI IN, OUT, THRU (izbirno)
·10 demo pesmi

GENIO BASIC α



Ustvarite zvok, ki ga želite slišati, GENIO 07

Idealen sistem za uporabnike, ki želijo le 
funkcijo tihega igranja.

·Enostaven dizajn
·512 MB pomnilnika & 256-notna polifonija
·10 prednastavljenih + 128 GM zvokov
·Efekti: metronom, transponiranje,  
 dvoranski efekt, chorus efekt
·Priključek za dvojne slušalke
·MIDI IN, OUT, THRU (izbirno)

GENIO ESSENCE

GENIO PREMIUM α (ALPHA) GENIO BASIC α (ALPHA) GENIO ESSENCE

17 Prednast. + 16 uporabniško nast., 128 GM zvokov

80 pesmi

216 pesmi

4 posnetki, pribl. 40.000 tonov

128 x 64 LCD-zaslon

 Na voljo

Start/Stop/Nastavitev trenutnega takta 
(ponovitev), Nadzor hitrosti, A/B ponavljanje 

desno, levo, spremljava On/Off

17 Prednastavljenih + 128GM zvokov

512 MB

256-notna polifonija

±24 poltonov

4/000–127

4/000–127

440 Hz

438–446 Hz (1 Hz)

25-250

 1/8" x 2 vtičnici

Vhod / Izhod / Skozi (dodaten MIDI I/O modul, izbirno)

Vhod: AC 100–240 V, Izhod: DC 12V, 1–3 A

10 pesmi

2 posnetka, pribl. 40.000 tonov 

3-številčni numerični LED-zaslon

PIANINO (univerzalni vzvod za izklop - ročni) / KONCERTNI (univerzalni vzvod za izklop - avtomatski)

Optični brezkontaktni senzorji

127 stopenj

5 stopenj

Individualna prilagoditev od 000 do 255

Sustain, Soft (koncertni klavir: + Sostenuto)

10 Prednastavljenih + 128GM zvokov

Ni na voljo

Ni na voljo

Ni na voljo

Ni na voljo

2 LED-gumba

Izhod (stereo, preko vtičnice slušalk)

171 x 19 x 76 mm (W x H x D)

Ni na voljo

21 vrst

0 ~ 9

Vhod/Izhod (stereo)

 121 x 18 x 67 mm (Š x V x G)

Povezava na računalnik

Ni na voljo

Ni na voljo

Ni na voljo

Postavka

Tihi mehanizem

Senzorski trak

Občutljivost

Odzivnost

Občutljivost vsake tipke

Senzorji pedala

Zvoki

Spomin zvoka

Polifonija

Transponiranje

Učinek

Fina  
uglasi- 
tev

Metro-
nom

Demo pesem

Pesmi za učenje

Snemanje in predvajanje

Zaslon 

Vtičnica za slušalke

OPCIJA MIDI

Avdio 

Napajanje

Dimenzije krmilne enote

Način učenja

USB MIDI

USB zun. spomnska enota

Komentar

Dvoranski efekt /Globina

Chorus efekt /Globina

Privzeti

Razpon

Hitrost

Ritem

Glasnost

Tehnični podatki



Ljubezen do glasbe. Uvidevnost do drugih. To je vrednost GENIO.
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