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Klarnet TOSCA Green Line Buffet Crampon
 

Cena: 29 550,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Buffet Crampon

Opis produktu
 

Stworzony przez firmę Buffet Crampon we współpracy z takimi sławami jak Michel Arrignon, Romain Guyot, Pascal Moraguès, Guy
Deplus i Paul Meyer, klarnet Tosca osiągnął niezrównany poziom stylu i elegancji.
Tosca jako klarnet XXI wieku wykonany jest przy użyciu najnowocześniejszych technologii oraz najlepszych, wyselekcjonowanych
materiałów.
Instrument ten oferuje niezwykle bogaty, aksamitny i ciepły dźwięk oraz fenomenalną intonację. Tym samym ustanawia standardy dla
nowej estetyki w muzyce.

Model profesjonalny

strój B (A=442Hz)
korpus instrumentu wykonany z materiału GreenLine odpornego na pęknięcia nawet w trudnych warunkach atmosferycznych
dwie baryłki (65, 66 mm)
poduszki Gore-Tex
19 posrebrzanych klap
klapa korekcyjna niskiego f obsługiwana małym palcem prawej ręki
osie mechanizmu wykonane ze stali nierdzewnej
kominek pod klapą cis/gis
nowy, udoskonalony kształt kanału
zmieniony kształt klap
czara głosowa bez pierścienia metalowego
oryginalny futerał z włókna węglowego zamykany na kluczyk

Instrument w wersji Green Line.
Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego firma Buffet Crampon stworzyła i opatentowała nowy, rewolucyjny materiał nazwany
Green Line.
Green Line powstaje z połączenia pyłu drzewa hebanowego (95%) z żywicami.
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Materiał ten ma takie same właściwości akustyczne jak drzewo, co pozwala mu sprostać najwyższym wymaganiom stawianym przez
muzyków, a dodatkowo zachowuje się bardzo stabilnie we wszystkich zakresach temperatur.

Istnieje możliwość dokonania selekcji instrumentu w fabryce Buffet Crampon.
Dodatkowy koszt to 500 EUR za każdy instrument.
Koszt podróży oraz wszelkie inne koszty związane z wyjazdem pokrywa kupujący.

Jako autoryzowany serwis zapewniamy możliwość indywidualnego dostosowania instrumentu (korekty, regulacji ustawienia
mechanizmu, korekty intonacji) do wymagań muzyka.
 

Parametry

Wybierz Futerał Fabryczny - Buffet Crampon (+ 2 150,00 PLN), Trekking Carbon - BAM (+ 850,00 PLN)

Galeria
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