Informacje o produkcie

Yamaha YFL-212
Cena :
4.700,00 zł
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Producent : Yamaha

Modele YAS/YTS-280 to saksofony, które od samego początku tworzone były z myślą o młodych
muzykach. Dbając o zapewnienie jak największego komfortu gry, stworzono instrumenty o względnie
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

małej wadze i ergonomicznych kształtach. Perfekcyjna intonacja, jakiej można spodziewać się po
instrumentach firmyYAMAHA®, umożliwia osiągnięcie wspaniałego brzmienia bez zbędnego wysiłku. W
przypadku tej serii saksofonów design został ukierunkowany na zapewnienie optymalnego wsparcia
początkującym muzykom i umożliwienie im pełnego rozwoju umiejętności technicznych i kreatywności.
Bazując na popularnej serii instrumentów YAS/YTS-275, stworzono saksofony YAS/YTS-280 – jeszcze
lepsze modele, w których zastosowano nowe, bardziej stabilne mocowanie szyjki do korpusu oraz nowe
połączenie klap dolnych dźwięków H-Cis, dzięki czemu są bardziej szczelne.
Inne informacje
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Bazując na popularnej serii instrumentów YAS-275, stworzyliśmy saksofony YAS-280 – jeszcze lepsze
modele, w których zastosowaliśmy nowe, bardziej stabilne mocowanie szyjki do korpusu oraz nowe
połączenie klap dolnych dźwięków H-Cis, dzięki czemu są bardziej szczelne.
Ulepszone mocowanie szyjki do korpusu z wytrzymałą śrubą
Nowy sposób mocowania szyjki do korpusu sprawia, że instrument szybciej reaguje na wszelkie zmiany
w sposobie wydobywania dźwięku i zwiększa wytrzymałość mechanizmu.
Ulepszone połączenie klap dolnych dźwięków H-Cis

Nowy mechanizm klap H-Cis gwarantuje szczelne zamknięcie klapy dolnego Cis i umożliwia osiągnięcie
czystego brzmienia dźwięków z najniższego rejestru.
Regulowana podpórka kciuka

Podstawowe informacje:
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Wszystkie saksofony firmy Yamaha wyposażone są w podpórkę kciuka, którą można dowolnie
regulować, aby osiągnąć jak najbardziej wygodne i precyzyjne ułożenie ręki i palców.
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Instrument: saksofon altowy Eb
Model: YAS-280
Poziom: szkolno-orkiestrowy
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DANE TECHNICZNE:
Materiał: korpus i mechanika wykonane z mosiądzu
Wykończenie: złoty lakier
Zdobienie: grawerowana czara głosowa, przyciski z polyesteru
Poduszki: skórzane poduszki Yamaha
Konstrukcja: klapa wysokiego F#; regulowana podpórka pod kciuk
W KOMPLECIE:
- twardy futerał
- ustnik 4C z ligaturą i kapslem
- pasek
- wycior do saksofonu
- stroik (1 szt.)
- smar do korka
- szmatka do czyszczenia
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