Dane aktualne na dzień: 03-04-2020 22:55

Link do produktu: http://sklep24.intermar.com.pl/klarnet-b-buffet-crampon-mod-legende-green-line-p-118.html

klarnet B BUFFET CRAMPON
mod. LEGENDE Green LinE
Cena

24 000,00 zł

Opis produktu
klarnet B profesjonalny model LEGENDE Green LinE
BC1156GL
instrument Green Line
strój 440/442 Hz
19 klap posrebrzanych najnowocześniejszymi metodami Buffet Crampon (wcześniej miedziowane) - nowy design
specjalnie dla modelu LEGENDE, jeszcze bardziej ergonomiczne
słupki mechaniki pozłacane różowym złotem
klapa korekcji niskiego F
otwory dźwiękowe z wklejanymi wkładkami z Green LinE (zapewniają lepszą szczelność i zapobiegają pęknięciom
drzewa przez otwór)
regulowana podpórka pod kciuk, umożliwiająca granie z paskiem
poduszki kombinowane: GT (100% wodoodporny materiał) i poduszki z naturalnego korka
metalowe obręcze na czopach - dla jeszcze lepszego łączenia poszczególnych części w celu wydobycia pełnego
brzmienia
futerał profesjonalny
ligaturka HB, akcesoria
10 lat gwarancji producenta na korpus instrumentu
bezpłatne przeglądy instrumentu w okresie gwarancyjnym

klarnet dostępny również w wersji L&P Pro - cena: 25,300,- zł
(L&P pro to specjalny system modyfikacji instrumentu opracowany przez firmę Lohff &
Pfeiffer z Kopenhagi. Dzięki procesowi L&P Pro zyskujesz instrument o jeszcze lepszej
barwie, bardziej wyrównanym brzmieniu i strojności, z absolutnym brakiem luzów i
hałasów mechaniki oraz z pełną 3-letnią gwarancją na wszystkie elementy
"eksploatacyjne" - poduszki, korki, sprężynki itd. Szczegóły systemu L&P Pro )
Klarnet B Buffet Crampon model LEGENDE to jeden z najnowszych profesjonalnych instrumentów firmy Buffet Crampon.
Bardzo często używany przez profesjonalnych muzyków orkiestrowych i solistycznych. Cechy główne to piękny,
skoncentrowany i idealnie wystrojony dźwięk i brzmienie we wszystkich rejestrach. Instrument produkowany we Francji.
Klarnet LEGENDE cechuje się idealnym strojem i niezwykle szybką reakcją. Precyzyjny i skoncentrowany dźwięk,
charakterystyczny dla tej nowej koncepcji drążenia, pozwala na wydobycie pełnego spektrum dźwięków we wszystkich
rejestrach. Kego ergonomiczność pozwala muzykowi na maksymalną swobodę ekspresji muzycznej i akustycznej.
Jego precyzja i niezawodność jest idealnym wyborem dla klarnecistów o bardzo dużych wymaganiach.
Jest to również początek nowej serii instrumentów - a new Golden Age (nowy Złoty Wiek) - która poprzez kompozycję
elementów pozłacanych i posrebrzanych wprowadza nowe doznania estetyczne.
GreenLinE to materiał stworzony i opatentowany przez firmę Buffet Crampon w 1994 roku.
Jest to materiał kompozytowy opracowany w specjalistycznym procesie technologicznym. Składa się on w 95% ze
sproszkowanego drewna Mpingo (Grenadill) i połączony został z włóknem węglowym, a następnie poprzez poddanie go
wysokim ciśnieniom sprasowany. Następnie sprasowane kawałki poddawane są tradycyjnej obróbce jak przy instrumentach
drewnianych.
Instrumenty GreenLinE mają w rzeczywistości te same właściwości jak instrumenty drewniane, a ich wielką zaletą jest brak
pęknięć instrumentu występujący w tradycyjnych instrumentach. Instrumenty te są bardziej stabilne przy zmieniających się
warunkach atmosferycznych i zmianach temperatur. Wielu znanych muzyków na całym świecie gra obecnie na instrumentach
Buffet Crampon z GreenLinE ciesząc się ich niezawodnością i trwałością.
Tak więc tradycja, rewolucyjna technologia (ta technologia pozwala na oszczędność surowca stosunku 1 do 4) i szacunek dla
środowiska są zjednoczone w bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
wersja instrumentu: instrument fabryczny (po dodatkowym przeglądzie) , instrument w wersji L&P Pro (+ 1 300,00 zł )
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