Pro hudebnÌky
a milovnÌky hudby

Silent cello
Silent cello – tiché violoncello pro každou příležitost
Je vhodné ke hraní doma, na cestách, na výletech, na dovolené či prázdninách a kdykoliv,
když nechcete rušit sousedy s temperamentním zvukem klasického cella. Může být také velmi
zajímavým přínosem pro pódiová vystoupení a ideální pro hudební skupiny. Bylo vyvinuto
ve spolupráci se špičkovými houslaři podle francouzského modelu z 19. století.
Zdařilý design nástroje je podpořen použitím kvalitního javorového dřeva pro jeho výrobu.
Lehký bodec z uhlíkového vlákna a kolíky Wittner se svým jedinečným systémem vnitřních
převodů také ukazují vysoký standard. Naše cello je vskutku velmi praktické na cestách,
protože se vejde do pouzdra 92 x 26 x 20 cm, váží jen asi 4 kg a dá se i nosit na zádech jako
batoh. Můžete je tak nosit s sebou a hrát kamkoliv jedete.
Ať už sólisté, komorní hráči nebo studenti, všichni, kteří cestují a chtějí stále cvičit, rádi využijí
možnosti jet s nástrojem, vážícím jen 4 kg, který si mohou vzít i do letadla.
Zvuk nástroje bez rezonančního korpusu (těla) je líbezně tenký, přesto je možné dobře kontrolovat frázování, intonaci a tvorbu tónů.
Nástroje jsou obvykle dodávány s menzurou 68 cm, nebo 69 cm, ale na objednávku
s příplatkem je možné si nechat vyrobit tiché violoncello i s jinou menzurou dle Vašich
požadavků nebo potřeb.
Tiché violoncello je vybaveno piezoelektrickým snímačem a s pouzdrem je dodáván i
kabel cinch jack pro připojení do comba nebo přes zesilovač do sluchátek. Toto příslušenství
(pouzdro, snímač a kabel) je součástí sady a je zahrnuto v ceně výrobku. Vzhledem k charakteru snímače je pro připojení do reproduktorů nejlépe využít vysokoinpedanční vstup, aby
došlo k přizpůsobení. Sluchátka s předzesilovačem nebo combo je možné přiobjednat. Je
určeno hráčům na violoncello vážné i populární hudby.
Zapomeňte na útrapy cestování s velkým violoncellem a koupí tichého violoncella získejte
svobodu cestování a radost ze hry kdekoliv.

Stojan na violoncello
Stylové řešení pro ukládání, odkládání i vystavení nástroje
bezpečné uložení nástroje vyrobené na míru pro cello
výklopný háček na zavěšení smyčce
jedinečný doplněk do pokoje, bytu či domu
Obměny: kovový s dřevěnými ozdobami v praškové barvě
a) stříbrné
b) černé
Hmotnost: 5,8 kg, rozměry: 98 x 50 x 33 cm

Stojan na housle
nepostradatelný doplňek pro uložení nebo odložení houslí tak, aby byly
vždy po ruce a na očích jak pro profesionální a amatérské houslisty, tak pro
sběratele nástrojů a milovníky hudby
bezpečná opora pro Váš nástroj,
tradiční tvar na míru pro housle,
lehký a přenosný,
vhodný dárek
Hmotnost: 0.64 kg
vkusný doplněk do interiéru.
Rozměry: 50 x 24 x 23 cm

RezonanËnÌ bodec pro violoncello
nejlevnější způsob, jak zlepšit zvuk Vašeho nástroje
Ve spolupráci s českými houslaři a violoncellisty jsme vyvinuli bodec z moderního materiálu – uhlíkového
vlákna. Je stabilní, elegantní a jeho atypicky tvarovaná nerezová špička se dá jednoduše vyměnit.
Tyčka bodce váží pouze 48 g. Nabízíme bodce s vrtanými otvory, se kterými můžete ovlivnit zvuk
svého nástroje dle vlastní představy zesílením, či rozšířením tónu vašeho violoncella. Doporučujeme
a nabízíme možnost vyzkoušet bodce různých typů.

Velký vliv na vylepšení zvuku nástroje mají otvory vyvrtané do dutého bodce
dle zásad akustických uzlů. Bodec díky otvorům získá zvýšené resonanční
vlastnosti, aniž by byla ohrožena jeho pevnost a stabilita.
Standardní rozměry čepu: Ø 26,0 / 28,3 mm
Ø 25,0 / 27,3 mm
Ø 24,0 / 26,3 mm
Ø 23,1 / 25,4 mm

KoleËko ke kontrabasu
Myslete na své zdraví. Když si koupíte naše kolečko, rázem jste stále o 15 kg lehčí (než když
obvykle nesete kontrabas). K přepravě Vám přitom poslouží originální doplněk vybavený
nafukovacím kolečkem v až překvapivě dobře vypadajícím a praktickém provedení.
Stačí vysunout bodec a zasunout tyčku kolečka a můžete jet. Jízdu lze mírou nahuštění
kolečka přizpůsobit jakémukoliv terénu. Ani v případě rychlé jízdy po chodbách
v interiéru nehrozí stopy na podlaze. Služby výrobce poskytují možnost zapůjčení, vyzkoušení
a dodávku na míru podle průměru bodce i pozáruční servis s možností výměny tyčky jiného
průměru. Doplněk je určen k usnadnění přepravy kontrabasu a není náhradou pestré stravy.
Použitím kolečka zaručeně zmírníte namáhání Vaší pateře.

Drû·k strun kontrabasu
lanko z nerezové oceli s bezpečnostním zámkem
Délka: 80cm

LED LAMPA
pro osvÏtlenÌ notov˝ch stojan˘, obraz˘, menu v restauracÌch, atd.
ï NÌzk· spot¯eba 10W (21 LED)
ï 50 x delöÌ ûivotnost oproti klasickÈ û·rovce
ï neökodÌ lidskÈmu zraku
Nap·jenÌ p¯iloûen˝m adaptÈrem
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