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Ajuda de afinação

para a afinação no corpo

Lista de preços
EUR

ATENÇÃO!
Um sistema AKKOflip completo consiste sempre na estrutura de base (X8, X8a, X8b, X9, X9a, X9b)

mais uma placa de blocos de palhetas ou uma placa de cobertura (X8-1, -2, -3, ou X8-4, -5, -6).



!
Abreviações:

Armação base X8/X8a e X9/X9a  A armação base forma a câmara de ressonância

e podem ser fechados com a placa de poste de som por cima.
Preço *

X8
Armação base para utilização no AKKOtune 

ou AKKOtune DESK 335.00 €       

com 2 parafusos de aperto estrela M6 para fixação da armação no tampo de trabalho

com 2 tiras perfuradas para fixação da armação no tampo de trabalho

com dobradiças para a inserção do PBdP/PdC

com 4 parafusos serrilhados para fixação do PBdP/PdC nas dobradiças

com vedação do bordo superior e suporte lateral em espuma de PU

com 6 ímanes incorporados para pressionar o PBdP/PdC no local 

com entrada de ar protuberante para utilização em AKKOtune DESK

Dimensões exteriores: Profundidade 300 x Largura 542 Altura 100 mm

Dimensões no interior: Profundidade 176 x Largura 510 Altura 100 mm

Peso: 2 kg

X8a AKKOflip USB 1+2

Armação base com microfones e USB

para utilização com AKKOtune ou AKKOtune 

DESK 495.00 €       

como X8, e adicionalmente

com microfone dentro da moldura

com microfone na extremidade frontal da moldura

com saída USB para os sinais do microfone 1+2

X8b AKKOflip USB MSB

Armação base com microfones e USB

para utilização com AKKOtune ou AKKOtune 535.00 €       

como X8, e adicionalmente

com microfone dentro da moldura

com microfone na extremidade frontal da moldura

com a caixa MicSelection MSB no bordo exterior direito

com saída USB para os sinais do microfone

sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio todos os preços líquidos, excl. IVA e EWX *

Um sistema completo consiste na estrutura de base 

mais uma placa de bloco de palhetas / placa de cobertura.

Sistema de simulação de um volume de instrumento e 

câmara de ressonância para afinação

BdP = bloco de palhetas

PBdP  = placa de bloco de palhetas/PdC = pl. de cobertura



Preço *

X9 AKKOflip2
Armação base para utilização em qualquer 

bancada de trabalho para afinação 335.00 €       

com 2 parafusos de aperto estrela M6 

para fixação da armação no tampo de trabalho

com placa inferior sólida, não grelhada - 

ou perfurada de acordo com as especificações do cliente

com dobradiças para a inserção do PBdP/PdC

com 4 parafusos serrilhados para fixação do PBdP  nas dobradiças

com vedação do bordo superior e suporte lateral em espuma de PU

com 6 ímanes incorporados para pressionar no PBdP/PdC

X9a AKKOflip USB 1+2

Armação base com microfones e USB para 

utilização em qualquer bancada de trabalho 

para afinação 495.00 €       

como X9, e adicionalmente

com microfone dentro da moldura

com microfone na extremidade frontal da moldura

com saída USB para os sinais do microfone 1+2

X9b AKKOflip2 USB MSB

Armação base com microfones e USB para 

utilização em qualquer bancada de trabalho 

para afinação 535.00 €       

como X9, e adicionalmente

com microfone dentro da moldura

com microfone na extremidade frontal da moldura

com a caixa MicSelection MSB no bordo exterior direito

com saída USB para os sinais do microfone

sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio todos os preços líquidos, excl. IVA e EWX *



AKKOflip placa de bloco de palhetas abreviado: PBdP, PdP = prato de palheta Preço *

X8-1 Placa de bloco de palhetas versão standard 360.00 €       

A PBdP  é utilizada para fixar o PdP  a ser testado e baixando-o para o volume

de ressonância, dobrando-o em 180°.

Lado superior (PBdP  fechado)

com 7 furos de sondagem Ø10mm espaçados 70 mm

com 7 teclas de tonalidade que abrem os orifícios de ventilação, 

que podem ser trancados quando abertos

com 1 cassotto, activável/desactivável

Parte de baixo (PBdP  fechado)

com 3 fixações ajustáveis, que pressionam o PdP  com rolos carregados por mola

sobre os orifícios de ventilação; o PdP  pode ser deslocado para os lados.

com uma calha-guia ajustável, com marcações das posições dos orifícios de sopro.

com uma camada de couro à volta dos orifícios de ventilação, que sela a sola do RB.

Os blocos de junco até um comprimento máximo de 436 mm podem ser afinados, 

se o último tom câmara está a pelo menos 25 mm do fim do bloco de palhetas.

A uma distância total de 420 mm, a distância de 70 mm entre os orifícios de 

ventilação permite afinar até 22 câmaras de tom (a um espaçamento de 

18,5 mm cada). Cada câmara de tom pode ser colocada debaixo de um 

dos orifícios de sopro.

Todos os comprimentos mais curtos não constituem, portanto, qualquer problema.

Placa de bloco de palhetas de acordo com a especificação do cliente

A placa de BdP  personalizada é fornecida com uma série de orifícios que 

correspondem às posições da câmara de tonalidade de um determinado BdP .

Isto faz sentido se este BdP  tiver de ser afinado em série durante a produção.

X8-2 Exemplo: bloco de palhetas de 2 vozes: 450.00 €       

2 filas de orifícios com um espaçamento de 12 mm e um espaçamento de 

câmara de tom de são necessários 20 mm. Uma vez que existem 20 palhetas

no total, são feitos 20 furos e equipados com abas de tonalidade. 

Se houver um BdP com mais de 20 câmaras de tom, o BdP  xdeve ser deslocado

de lado 20 mm de cada vez para que toda a câmara de tom buracos podem ser

posicionados correctamente. As abas das teclas de tonalidade cobrem 2 orifícios 

cada. Se se quiser soprar apenas um dos câmaras de dois tons, a outra deve 

ser bloqueada (fita adesiva).

sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio todos os preços líquidos, excl. IVA e EWX *



Preço *

X8-3 Exemplo: bloco de palhetas de 3 vozes: 495.00 €       

O mascaramento é mais complexo do que com o BdP  de 2 vozes e é bastante

realizado no lado da placa de junco. Devido ao aumento do número de buracos

de sopros e ao maior geometria complicada da disposição da câmara de

tonalidade, a produção é mais caro do que para um BdP  de 2 vozes.

O desenho é geralmente como X8-1.

Com 18 - 38 orifícios de sopro de acordo com a especificação do cliente.

Com 9 - 14 abas de tom, bloqueáveis quando abertas.

O número de furos pode ser menor.

Placa de Cobertura

O porta-placa de palheta única é remendado na parte de baixo

X8-4 da placa de bloco de palhetas.

10 trilhas-guia com aba de ar dedicada e chave de tonalidade cada uma.

Para placas de palhetas simples de 15 mm de largura até 25 mm 

e comprimento até 90 mm. 

Placa de Cobertura
Suporte para 3 placas de palhetas simples cada uma 

X8-5 no interior da placa de blocos de palhetas.

Há 2 suportes cada um para placas de palhetas 

de 15-17 mm e 17-19 mm de largura.

Há 2 vezes 3 furos de ar e teclas de tom.

com 1 cassotto, activável/desactivável

Placa de Cobertura

Placa para suporte para placas de palhetas de duplo e meio helicon.

X8-6 Para placas de palhetas helicoidais de 98 mm de comprimento

e largura de 21-32 mm resp. 42-55 mm.

Segurar segurando por meio de fixação lateral.

com 1 cassotto, activável/desactivável

sujeito a alterações técnicas sem aviso prévio todos os preços líquidos, excl. IVA e EWX *



ATENÇÃO!

Um sistema AKKOflip completo consiste sempre na estrutura de base (X8, X8a, X8b, X9, X9a, X9b)

mais  uma placa de blocos de palhetas ou uma placa de cobertura (X8-1, -2, -3, ou X8-4, -5, -6).
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