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Sistema e Acessórios

Mais Acessórios em Lista de Preços ACESSÓRIOS ESPECIAIS

MESA DE AFINAÇÃO

LISTA DE PREÇOS
EUR



Mesa de Afinação - Versão 4.0 Preço *

Code

X1 AKKOtune compact Version 4 2'300.00 €     

Mesa de afinação para instrumentos de palheta

• com fluxo de ar controlado eletronicamente

• com écran eletrônico de pressão

• com rápida eletrônico troca PUSH (puxar - abrir)/ PULL (empurrar - fechar)

• com placa superior revestida a couro e inserçoes em rosca 9 x M6

para fixação de acessórios

• com furos de sopro substituíveis

• com opção de início remoto

X2 AKKOtune compact V4 USB com microfones integrados 2'610.00 €     

Mesa de afinação para instrumentos de palheta

• com fluxo de ar controlado eletronicamente

• com écran eletrônico de pressão

• com rápida troca PUSH (puxar - abrir)/ PULL (empurrar - fechar)

• com placa superior revestida a couro e inserçoes em rosca 9 x M6

para fixação de acessórios

• com furos de sopro substituíveis

• com opção de início remoto

• com microfone no furo do sopro

• com microfone "pescoço de ganso"

• com painel de seleção de microfone e porta USB

Dimensóes: B 600 x T 380 x H 193 mm

Dimensões da embalagem B 775 x T 575 x H 375 mm

Peso, excl. Acessórios: ca. 14 kg

Ruído mínimo / máximo: <2dB/<10dB acima do ruído ambiental

Poder/Pressão do ar produzido: 1280 Pa max. Pressão estática

Faixa de pressão utilizável: ca. 0,2 - 9.9 mbar

Fonte de energia: ext. PSU 12V DC, 6000 mA

Acessórios incluídos na compra standard (base)

4 Placas com orifícios de sopro, redondos 8, 14, 50 mm, ranhura 8x35 mm

1 Guia do cavalete com palhetas, versão simples

2 peças de fixação do instrumento, à direita e à esquerda

2 Parafusos de aperto com correia M6 para fixação de acessórios

1 Suporte de fixação para as caixas separadas do acordeão (mão direita e mão esquerda)

1 PSU externo, 12V, 6000mA, com cabo e comutador de 1,5m

1 Tapete de espuma para equalização

1 Guia de usuário

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



Acessórios para uso com o AKKOtune compact Preço *

Code

D1 placa adicional para o furo de sopro acc. conforme especificação do cliente 52.00 €          

por exemplo, diferentes orifícios de sopro com várias medidas

D2 tapete de espuma de equalização adicional 17.00 €          

Para acertar irregularidades (fole) quando dividimos o instrumento na bancada

D3 Cobertura de substituição para AKKOtune compact na bancada 105.00 €        

couro resistente, preto

furos e cortes concluídos, fornecidos com fita adesiva

com instruções de aplicação

D4 Suporte de fixação para Bandoneon 95.00 €          

barras extra longas para fixar

D5 Guia para bloco de vozes com fixação móvel 199.00 €        

incl. conjunto de acessórios

D6 "Pescoço de ganso", longo com base de montagem 109.00 €        

incl. 1 microfone clip

F1 AKKOtune Interruptor de pé 1 pedal para parada momentânea 45.00 €          

com cabo de 1,5 me jack de 3,5 mm para o soquete de partida remota

F2 AKKOtune Interruptor de pé 109.00 €        

2 pedais para iniciar PUSH / PULL 1 pedal para STOP

com cabo de 1,5 me jack de 3,5 mm para o soquete de partida remota

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



Robert Thielmann

Sagigut 9

5036 Oberentfelden

Suíça

UID-Reg.: CHE-155-382.728

Tel. +41 62 723 38 04

Mob.CH +41 76 470 25 65

Mob.DE +49 159 02 7979 02

eMail akkofixx@akkofixx.com

web www.akkofixx.com

Contas Bancárias

CHF / Aargauische Kantonalbank AKKOfixx Akkordeon-Service

USD IBAN: CH43 0076 1644 5392 2200 1

BIC: KBAGCH22

EUR comdirect Bank AG, DE Quickborn Robert Thielmann

IBAN: DE22 2004 1155 0419 3348 00

BIC: COBADEHD055

http://www.akkofixx.com/

