
Περισσότερη δηµιουργικότητα µε 3 µοντέλα
Το Volca Keys προσφέρει ένα πλήρες πολυφωνικό αναλογικό 
synthesizer. Το Volca Bass διαθέτει τρεις ταλαντωτές για τη 
δηµιουργία γεµάτων αναλογικών ήχων µπάσου και το Volca 
Βeats διαθέτει µοναδικούς ήχους τυµπάνων που δηµιουργού-
νται µέσω αναλογικής αλλά και PCM τεχνολογίας. Και τα τρία 
µοντέλα είναι εξοπλισµένα µε sequencer καθώς και δυνατότητα 
καταγραφής. Το καθένα ξεχωριστά ή και όλα µαζί σε συνδυα-
σµό εκπέµπουν την πραγµατική αναλογική δύναµη µέσα από 
τον ήχο τους σε κάθε µουσική εφαρµογή. 

Πηγαίνετε παντού αναλογικά 
Η µοναδική σειρά αναλογικών mini - synthesizers µπαταρίας 
που χωρά στην παλάµη σας. Μη σας ξεγελά το µικρό µέγεθος 
γιατί ο ήχος τους είναι 100% αναλογικός και τεράστιος. Οι 
µουσικοί υλοποιούν µε µοναδικό τρόπο τις µουσικές ιδέες τους, 
οι DJs τα χρησιµοποιούν για να παράγουν εντυπωσιακά και 
ξεχωριστά εφέ και οι απλοί χρήστες εντυπωσιάζονται παίζοντας 
ένα µουσικό όργανο µε µεγάλο ήχο και προσιτή τιµή. Χρησιµο-
ποιώντας την βοηθητική είσοδο (Aux) µπορούν να συνδεθούν 
πάνω στο monotron εξωτερικές πηγές ήχου.

Όλα σε ένα αναλογικό
Μέσα από µια µικρού µεγέθους συµπαγή κατασκευή το 
monotribe προσφέρει αναλογικό synth µε γεµάτο ήχο 
µαζί µε αναλογικό rhythm section σε συνδυασµό µε το 
µοναδικό electribe style sequencer έτσι ώστε να 
αποτυπώνονται οι ιδέες σας.

Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία συγχρονισµού:

Ένας θρύλος ξαναγεννιέται 
Το MS-20 παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά το 1978 και αποτελεί ένα από τα 
πιο σηµαντικά κοµµάτια της ιστορίας 
των αναλογικών synthesizers. Το MS-20 
ξαναγεννιέται σήµερα µέσα από το 
επίσης αναλογικό MS-20 mini το οποίο 
αποτελεί πανοµοιότυπο του αρχικού σε 
κλίµακα µεγέθους 86%.  ∆ώστε στον 
εαυτό σας την ευκαιρία να ακούσετε 
πραγµατικούς αναλογικούς ήχους και 
σίγουρα θα αντιληφθείτε την τεράστια 
διαφορά σε σύγκριση µε τις απλές 
προσοµοιώσεις.

Τα Monotribes µπορούν να 
συγχρονιστούν µεταξύ τους

Το Volca και το Monotribe 
µπορούν να παίξουν ταυτόχρονα

Το Volca µπορεί να ελέγξει το 
Monotribe µέσω MIDI

...και πολλά ακόµα!
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