
 
Salon i Serwis Instrumentów Piotr Śmietana

Zacisze 2/3, Katowice
+48 601 475 970

  

Regulowana baryłka do klarnetu ZOOM Paulus & Schuler
 

Cena: 1 250,00 PLN

Opis słownikowy

Producent Paulus & Schuler

Opis produktu
 

Regulowana baryłka do klarnetu ZOOM Paulus & Schuler:

* długość 62 mm, możliwość regulacji do 66 mm,
* dolna część baryłki wykonana z grenadilli,
* przeznaczona do modeli profesjonalnych: RC, TOSCA Legende oraz Divine

Baryłki ZOOM są rewolucją na rynku baryłek klarnetowych. Stworzona przez dwóch klarnecistów Orkiestry Beethovenowskiej w Bonn,
Matthiasa Schulera i Henry'ego Paulusa.
Innowacyjny projekt pozwala na dostosowanie intonacji bez konieczności wyciągania baryłki. Dzięki temu strumień powietrza nie jest
przerywany, a dźwięk nie jest tłumiony przez korek. Strojenie jest niezwykle precyzyjne dzięki pierścieniowi ze skalą, umieszczonemu na
baryłce.
Dodatkowo sam projekt baryłki pomaga w uzyskaniu niezwykle ciepłego i słodkiego brzmienia. Idealnie sprawdza się w muzyce solowej,
kameralnej oraz orkiestrowej.

Instrukcja obsługi baryłki zoom:
Złóż klarnet w taki sposób, aby punkt „zero” i logo firmy znajdowały się w tej samej linii co otwór dźwiękowy pod klapą duodecymową.
Przekręć obręcz zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do zatrzymania.
Aby zmienić intonację przekręć obręcz w lewo. Dostępne są następujące stopnie skali: I, II, III, IIII.
Zmiana z pozycji I na II powoduje wydłużenie baryłki o 0,5 milimetra. Pełny obrót pierścienia regulacji odpowiada wydłużeniu baryłki o 2
milimetry. Dwa obroty odpowiadają 4 milimetrom.

UWAGA:  Można wykonać maksymalnie dwa obroty obręczą (4 mm)  , w przypadku wykonania większej ilości obrotów baryłka zostanie
rozdzielona na dwie części.

W uwagach zamówienia prosimy o określenie modelu klarnetu. 
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Parametry

Wybierz model: RC - BRAK (0,00 PLN), TOSCA (0,00 PLN), Legende (0,00 PLN), Divine (0,00 PLN)

Galeria
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