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Hokema Sansula Deluxe a-moll Kalimba 9 tonów
Cena

860,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

11SAD001440

Kod EAN

4260234790030

Opis produktu
Hokema Sansula Deluxe a-moll – 9 tonów
Hokema Kalimbas to niemiecka rodzinna firma produkująca przede wszystkim wysokiej klasy kalimby oraz inne etniczne instrumenty
perkusyjne. Są one produkowane w dolnej Saksonii z wysokiej klasy materiałów, w tym drewna wiśniowego polerowanego z wykorzystaniem
oleju lnianego. Firma szczyci się nie tylko wysoką jakością swoich produktów, ale także tym, że energia potrzebna do ich wytwarzania
pozyskiwana jest z zamontowanych na dachu manufaktury modułów fotowoltaicznych.
Sansula to unikalny instrument wprowadzony na rynek przez firmę Hokema w 2001 r. Jest on połączeniem kalimby i owalnego „bębna” z ramą
z klejonego drewna bukowego i naciągiem rezonansowym, dodatkowo wzmacniającym dźwięki wydawane przez blaszki i blok z drewna wiśni
amerykańskiej. Kalimby z serii Sansula zostały bardzo ciepło przyjęte przez społeczność muzyków i szybko opatentowane. Instrumenty te
charakteryzują się miękkim i długim wybrzmiewaniem, a dodatkowo pozwalają uzyskiwać efekt kaczki, poprzez zamykanie i otwieranie dolnej
części ramy.
Sansula Deluxe to udoskonalona wersja 9-tonowego modelu Basic, który na życzenie wielu klientów otrzymał wysokiej klasy naciąg z koziej
skóry oraz napinacz. Najwyższa jakość materiałów przekłada się również na zwiększoną wytrzymałość i pełniejsze i cieplejsze brzmienie.
Instrument posiada 9 blaszek strojonych w tonacji a-moll z dodatkowymi dźwiękami B i F. Poszczególne nuty zostały wstępnie określone i
harmonizują ze sobą, dzięki czemu gra jest łatwa nawet dla ludzi, którzy nie są muzykami.
Membrana w modelu Deluxe jest bardziej wytrzymała niż w standardowej wersji instrumentu, dlatego też, przy zachowaniu należytej
ostrożności, mogą grać na nim nawet dzieci.
Ilość dźwięków: 9 (a', c'', c', a', a, f', e', e'', h')
Tonacja: a-moll
Możliwość dopasowania stroju
Podstawa: lite drewno wiśni amerykańskiej zintegrowane z naciągiem rezonansowym na ramie ze sklejki bukowej
Naciąg z naturalnej skóry koziej
Napinacz
Wymiary: 198 x 155 x 67 mm
Miejsce produkcji: Niemcy
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