
 
Salon i Serwis Instrumentów Piotr Śmietana

Zacisze 2/3, Katowice
+48 601 475 970

  

Klarnet BCXXI Buffet Crampon
 

Cena: 36 600,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Buffet Crampon

Opis produktu
 

Najnowszy klarnet firmy Buffet Crampon to prawdziwa rewolucja w budowie klarnetów XXI wieku. Dłuższy dolny korpus przesuwa
dotychczas ustalone granice.
Eric Baret wraz z muzykami testującymi instrument: Michelem Arrignon, Nicolasem Baldeyrou, Martinem Fröstem i Paulem Meyerem, z
dumą prezentują model BCXXI.

dolny korpus dłuższy o kilka centymetrów, w którym strategicznie umiejscowiony otwór rezonansowy umożliwia wydobycie
niskiego Es o pełnej i żywej barwie dźwięku
zastosowanie dłuższego cylindra poprawia brzmienie całego niskiego rejestru
krótsza czara głosowa nie determinuje brzmienia dźwięków E/H oraz F/C, ale spełnia funkcję rezonatora dla całego instrumentu
zaskakująco stabilny i łatwy do wydobycia górny rejestr
trzeci chwyt na dźwięk b1, który pozwala na wydobycie pełnego dźwięku, rezonującego w całym instrumencie; ponadto nowy
mechanizm umożliwia zagranie przebiegów bez zmiany rejestru
umiejscowiony nieco wyżej otwór dźwięku d1, umożliwia bardziej ergonomiczną pozycję palców lewej ręki, utrzymując je w tej
samej płaszczyźnie
grając na klarnecie B, można odkryć na nowo repertuar skomponowany na klarnet A, dzięki możliwości wydobycia niskiego Es
waga instrumentu jest porównywalna do tradycyjnego klarnetu B dzięki krótszej czarze głosowej oraz pierścieniom wykonanym
z włókna węglowego

strój B 440/442 Hz
korpus wykonany z drewna grenadilla
cylindryczne borowanie
wstawki Green Line w otworach dźwiękowych w górnym korpusie
metalowe obręcze na czopach
2 baryłki: 65 mm, 66 mm
19 posrebrzanych klap
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6 okularów
pozłacane elementy
regulowana podpórka pod kciuk
klapa es
klapa niskiego Es/b1
stalowe sprężyny
poduszki korkowe oraz Goretex
specjalnie zaprojektowany kompaktowy futerał w kolorze czarnym
w zestawie akcesoria: ligatura Harmonie różowe złoto z posrebrzanymi śrubami, posrebrzany kapturek do ligatury, wycior
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