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Czara do klarnetu Buffet ICON
 

Cena: 1 490,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Buffet Crampon

Opis produktu
 

CZARY GŁOSOWE DO KLARNETU - ICON
Bliska współpraca z muzykami z całego świata, oraz endorserami i ambasadorami marki, pozwoliła nam rozwinąć gamę wysokiej klasy
akcesoriów równie wysokiej jakości jak instrumenty Buffet Crampon.
Każdy etap procesu produkcji - od projektowania do powstania produktu końcowego, jest przeprowadzany, przetestowany i
zatwierdzony przez artystów i wykwalifikowanych pracowników w warsztatach Buffet Crampon w Mantes La Ville.
Czary głosowe ICON pozwalają muzykowi na rozszerzenie gamy brzmieniowej instrumentu bez jego zmiany.

DANE TECHNICZNE
Opracowany przez Buffet Crampon, kształt czary ICON jest węższy w jej środkowej części, a podstawa nie posiada pierścienia. Profil
wewnętrzny został specjalnie przeprojektowany w celu optymalizacji przepływu powietrza. Całości dopełnia piękny wygląd z górnym
pierścieniem w trzech wykończeniach – pozłacanym, posrebrzanym lub w kolorze czarnego niklu.

CECHY AKUSTYCZNE
Czara głosowa ICON oferuje bardzo skoncentrowane brzmienie, co ułatwia emisję dźwięku. Górny rejestr jest szczególnie miękki a
niskie dźwięki są bogate i mocne. Dzięki smukłej budowie waży około 30% mniej niż tradycyjne czary.
Każda czara głosowa firmy Buffet Crampon (w modelach profesjonalnych) jest selekcjonowana, a jej pozycja na instrumencie dokładnie
ustalana przed wytłoczeniem firmowego stempla po to, aby zagwarantować najlepszą możliwą konfigurację każdego klarnetu. Jakość
drewna jest ważnym czynnikiem w kształtowaniu dźwięku, dlatego zaleca się, aby wybrać swoją czarę ICON spośród kilku egzemplarzy,
tak jak wybieramy swój instrument. Wybór wykończenia pierścienia oprócz znaczenia estetycznego jest ważny dla znalezienia
najlepszego efektu akustycznego.

Nowa linia czar głosowych pasuje do wszystkich klarnetów A i B firmy Buffet Crampon.

Produkt na zamówienie.
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Parametry

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