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Baryłka do klarnetu ICON Buffet Crampon
 

Cena: 980,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Buffet Crampon

Opis produktu
 

NOWE BARYŁKI DO KLARNETU - ICON
Są częścią kolekcji SOUND DESIGN, która obejmuje wysokiej klasy akcesoria łączące najlepsze właściwości akustyczne i estetyczne.
Elegancka forma i subtelne pierścienie dodają baryłkom ICON nowy, charakterystyczny styl. Kanał wewnętrzny i sylwetka są
uwieńczeniem najnowszych badań akustycznych przeprowadzonych przez Buffet Crampon na całej gamie klarnetów. Baryłki wpływają
na poprawę brzmienia instrumentu przy zachowaniu charakteru odpowiedniego dla każdego z modeli tej marki. Reakcja, projekcja
dźwięku i artykulacja są znacznie ułatwione przez nową baryłkę ICON, przyczyniając się do podniesienia komfortu gry.

ICON - DANE TECHNICZNE
Nowa linia ICON łączy cechy baryłek Chadash i Moening i również posiada kanał wewnętrzny o stożkowym przekroju, jednak różni się od
nich proporcjami oraz całkowicie zmienionym kształtem zewnętrznym. Starannie dobrany materiał, z którego wykonane są pierścienie
oraz dostępne ich wykończenia (złote, srebrne lub czarny nikiel) mają znaczący wpływ na brzmienie i wibracje odczuwane przez
muzyka.

CECHY AKUSTYCZNE
Baryłki ICON są niezwykle elastyczne w każdym rejestrze a różne wykończenia pierścieni pozwalają na uzyskiwanie ciekawych
akustycznych i kolorystycznych wariacji. Pierścienie pozłacane wytwarzają więcej wysokich alikwotów, posrebrzane – uwalniają i
zaokrąglają dźwięk, czarny nikiel natomiast zdaje się stać w połowie drogi między dwoma poprzednimi oferując bardziej dźwięk bardziej
zwarty. Kolejną zaletą jest to, że stożkowy kanał może poprawić intonację dźwięków podwyższanych przez klapę duodecymową, które
czasami mogą być problematyczne, w zależności od zestawu ustnik-stroik. Wreszcie emisja dźwięku jest ułatwiona przy zmniejszonym
zużycia powietrza.

Baryłki ICON są dostępne w trzech różnych wykończeniach pierścieni: srebrnym, złotym lub czarny nikiel oraz 4 długościach: 64, 65, 66
lub 67 mm.
Dostępne jako zestaw 6 baryłek (box-set) w stylowym pudełku lub indywidualnie.
Baryłki ICON są przeznaczony do wszystkich modeli klarnetu B i A, niezależnie od typu ich kanału wewnętrznego.
 

Parametry

Rozmiar 64 (0,00 PLN), 65 (0,00 PLN), 66 (0,00 PLN), 67 (0,00 PLN)

Wykończenie: Pozłacane (0,00 PLN), Posrebrzane (0,00 PLN), Czarny nikiel (0,00 PLN)
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