MESA DE AFINAÇÃO
LISTA DE PREÇOS
EUR

caixa de
abafamento
interior BlowBox

Válido: out.20

unidade
de controle

Sistema modular
Para atualização da tabela de ajuste ou
uma nova configuração individual

Preço *

X3

BlowBox
Dimensóes:
Peso:
Ruído mínimo / máximo:
conexão de corrente de ar:
Air control valves:
Poder/Pressão do ar produzido:
Usable pressure range:

Gerador de Energia Eólica
A 365 x L 165 x P 285 mm
aprox. 8 kg
<2dB/<9dB acima do ruído ambiental
Ø 2", pivotante
electronically servo-driven
1280 Pa max. static pressure
aprox. 0,2 - 9.9 mbar

1'080.00 €

X4

Control
Dimensóes:
Peso:
Display:
Apertar botões:
Botão rotativo:
Interruptor:
Fonte de energia:

Unidade de Controle
A 120 x L 180 x P 64 mm
0.4 kg
LCD colorido 1.8 ”
3x: Air UP, DOWN and STOP
360 ° ilimitado, com botão de pressão
System ON/OFF
ext. PSU 12V DC, 6000 mA

765.00 €

1'845.00 €
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A1 - A6:

Acessórios incluídos na encomenda básica
• Sistema de ar sob a mesa, com sonda de pressão e tubo flexível de silicone de 1,5m
• Connection cable from control unit Control to the wind generator BlowBox
• 2x3 terminais conectáveis para ligação de contatos / botões externos
• Uma memória de cartão SD com todas as versões de idiomas para o écran
• Instruções de montagem
• Guia do usuário

(130.00 €)
(27.00 €)
(10.00 €)
(27.00 €)
(.00 €)
(.00 €)

Preços válidos apenas para encomendas isoladas.

Acessórios para AKKOtune modular
B1**

48.00 €

Painel externo de botão de pressão
3 botões de pressão, montados na placa de 100 x 50 mm, incl. Cabo de 2m

B2

162.00 €

Painel de botões da área de trabalho - plano
com botões eletrónicos planos para Start PUSH, Start PULL e STOP

B3

165.00 €

Pedal com dois pedais eletrónicos para Start PUSH e Start PULL
com cabo de ligação de 2 m e instruções

B4

170.00 €

Caixa de mesa com uma pequena bandeja de ferramentas no topo
com 3 botões adicionais à esquerda. Para ser colocado à esquerda ou à direita
na área de trabalho. Soltar linhas de abastecimento
Dimensões: A 230 x L 140 x P 160 mm

B5**
**

12.00 €
por metro

Mangueira de ar, (mangueira de sucção), 2 "de diâmetro interno
(Há custos de transporte mais elevados para ordens de> 1m)
Os botões e mangueiras de ar podem ser adquiridos a seu critério pelo fornecedor local ou pela Internet

alterações técnicas reservadas sem aviso prévio

todos os preços líquidos, excl. IVA e EWX

*

Acessórios para AKKOtune modular

Preço *

C1

AKKOtune DESK

em combinação com a ordem do sistema modular AKKOtune
Bancada com placas de furos, substituíveis
coberto com couro, incl. 4 inserções
incl. 2 Suportes laterais e suporte de fixação do instrumento
incl. 2 Sarafusos de aperto para fixação de acessórios
incl. Guia de bloco de vozes simples
incl. Tapete de espuma de equalização
Dimensóes: A 600 x L 380 x P 30 mm
excl. Sistema de ar, como A1

335.00 €

C1a

Pedido adicional do AKKOtune DESK (excluindo o sistema modular AKKOtune)
como C1, mas incluindo sistema de ar (consulte A1)

460.00 €

C2

AKKOtune DESK+
em combinação com a ordem do sistema modular AKKOtune
Bancada com placas de furos substituíveis, incl. microfones e porta USB
coberto com couro, incl. 4 inserções
com ligação USB de microfones integrados selecionáveis separadamente,
1x orifício de sopro e 1x microfone de pescoço de ganso (incl.)
incl. 2 Suportes laterais e suporte de fixação do instrumento
incl. 2 Sarafusos de aperto para fixação de acessórios
incl. Guia de bloco de vozes simples
incl. Tapete de espuma de equalização
Dimensóes: A 600 x L 380 x P 30 mm
excl. Sistema de ar, como A1

645.00 €

C2a

AKKOtune DESK + pedido extra (excluindo o sistema modular AKKOtune)
como C2, mas incluindo sistema de ar (consulte A1)

770.00 €

D1

placa adicional para o furo de sopro

52.00 €

acc. conforme especificação do cliente

por exemplo, diferentes orifícios de sopro com várias medidas

D2

17.00 €

tapete de espuma de equalização adicional
Para acertar irregularidades (fole) quando dividimos o instrumento na bancada

D3

105.00 €

Cobertura de substituição para AKKOtune compact na bancada
couro resistente, preto
furos e cortes concluídos, fornecidos com fita adesiva
com instruções de aplicação

D4

Suporte de fixação

95.00 €

para Bandoneon

barras extra longas para fixar

D5

Guia para bloco de vozes
incl. conjunto de acessórios

com fixação móvel

199.00 €

D5a

Guia para bloco de vozes
incl. conjunto de acessórios

com fixação móvel
pedidos juntamente com o AKKOtune System

130.00 €

"Pescoço de ganso", longo

com base de montagem

109.00 €

D6

incl. 1 microfone clip
alterações técnicas reservadas sem aviso prévio

todos os preços líquidos, excl. IVA e EWX

*

E1

Suporte de placa multi vozes

Preço *
1'040.00 €

placa inserida no furo de sopro

Suporte ajustável para placas de vozes com 15-25 mm de largura e 20-95 mm de comprimento
As guias de latão plano permitem o ajuste da voz dentro do suporte
Pode fechar completamente até 3 guias e pode soprar 3 placas de vozes
lado a lado (ajuste de tremolo).
Dimensões: W 360 x D 180 x H 40 mm

E1a

Suporte de placa multi palheta
como acima, mas sem placa de inserção
para o furo de sopro

E2

Suporte de placa tripla vozes

não uma aplicação de inserção
de orifício de sopro

990.00 €

placa inserida no furo de sopro

260.00 €

Suporte ajustável para placas 3 vozes com 15-16 mm
As guias de latão plano permitem o ajuste da voz dentro do suporte
Pode fechar completamente até 3 guias e pode soprar 3 placas de vozes
lado a lado (ajuste de tremolo).

E2a

Suporte de placa tripla vozes

250.00 €

não uma aplicação de inserção

como acima, mas sem placa de inserção para o furo de sopro

E3

Suporte de placa de voz Helicon

480.00 €

inserção no furo de sopro

Suporte ajustável para placas de vozes de 20-30 / 42-55 mm de largura e 97-98 mm de comprimento
As guias de latão plano permitem o ajuste da voz dentro do suporte

E3a

Suporte de placa de vozes Helicon

435.00 €

não uma aplicação de inserção

como acima, mas sem placa de inserção para o furo
de orifício
de sopro
de sopro

E4

Suporte de placa de vozes Bandoneon

399.00 €

inserção no furo de sopro

com almofadas de espuma que vedam a entrada de ar para além da palheta soprada
ajustável para diferentes larguras de placa

E5

Suporte de placa de vozes Bajan

449.00 €

inserção no furo de sopro

com almofadas de espuma como vedação de ar para além da palheta soprada
ajustável para diferentes larguras de placa

E6

Suporte para palheta de gaita

399.00 €

inserção no furo de sopro

com almofadas de espuma como vedação de ar para além da palheta soprada
ajustável para diferentes larguras de chapa
alterações técnicas reservadas sem aviso prévio

todos os preços líquidos, excl. IVA e EWX

*

Acessórios para usar com AKKOtune DESK (C1 / C1a) / DESK+ (C2 / C2a)
Também pode ser usado com outras mesas de afinação com a posição
correspondente ao furo de sopro e possibilidade de trabalhar eficazmente.
X5

AKKOblock Dispositivo de afinação direta para blocos de palheta
Dispositivo de afinação direta para blocos de vozes
Para afinação direta do bloco de vozes, que é inserido horizontalmente no dispositivo.
Cremalheira para o posicionamento preciso de bloco de vozes em frente ao orifício de sopro.
À medida que o bloco de vozes é posicionado verticalmente a palheta estará horizontalmente
pronta para sintonia. 2 microfones integrados captam as frequências dentro e fora do
módulo de sopro.
incl. 2 furos intercambiáveis, cabo USB e cabo de inicialização remota

X6

AKKOblock Suporte para mãos altura 4x ajustável
para uso com um AKKOblock fixo

X7

AKKOmbar
Medidor de pressão de ar
Medidor de mesa e écran para pressão de ar na mesa de ajuste (vácuo / excesso)
Ligasções para mangueira de pressão de ar e fonte de alimentação na parte traseira.
Grande écran LCD retroiluminado com caracteres de 14 mm de altura.
Com botão giratório para ajuste zero.

Preço *
1'210.00 €

105.00 €

299.00 €

Incluído:
Mangueira de pressão de ar, 1m
Bocal da mangueira para ligação à mesa de ajuste / fole
12 ficha de alimentação DC, 1A
Guia do usuário para instalação e operação.
Faixa de medição em Millibar: -20 a +20 mbar (1-20
mbar
to +20
= 100
mbar
Pascal)
(1 mbar = 100 Pascal)
Dimensões: W 85 x L 145 x H 73 mm
W 85 x L 145 x H 73 mm

alterações técnicas reservadas sem aviso prévio

todos os preços líquidos, excl. IVA e EWX

*

Robert Thielmann
Sagigut 9
5036 Oberentfelden
Suíça
UID-Reg.: CHE-155-382.728
Tel.
Mob.CH
Mob.DE
eMail
web

+41 62 723 38 04
+41 76 470 25 65
+49 159 02 7979 02
akkofixx@akkofixx.com
www.akkofixx.com

Contas Bancárias
CHF /
USD

EUR

Aargauische Kantonalbank
IBAN:
BIC:

comdirect Bank AG, DE Quickborn
IBAN:
BIC:

AKKOfixx Akkordeon-Service
CH78 0076 1161 0589 4200 2
KBAGCH22
Robert Thielmann
DE22 2004 1155 0419 3348 00
COBADEHD055

