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Sistema e Acessórios

Mais Acessórios em Lista de Preços ACESSÓRIOS ESPECIAIS

MESA DE AFINAÇÃO

LISTA DE PREÇOS
EUR

interior BlowBox
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de controle



Sistema modular sofisticado
Para atualização da tabela de ajuste ou 

uma nova configuração individual

Code Preço *

X3 BlowBox Gerador de Energia Eólica 990.00 €       

Dimensóes: A 365 x L 165 x P 285 mm

Peso: aprox. 8 kg

Ruído mínimo / máximo: <2dB/<9dB acima do ruído ambiental

conexão de corrente de ar: Ø 2", pivotante

Air control valves: electronically servo-driven

Poder/Pressão do ar produzido: 1280 Pa max. static pressure

Usable pressure range: aprox. 0,2 - 9.9 mbar

X4 Control Unidade de Controle 765.00 €       

Dimensóes: A 120 x L 180 x P 64 mm

Peso: 0.4 kg

Display:  LCD colorido  1.8 ”

Apertar botões: 3x:  Air UP, DOWN and STOP

Botão rotativo: 360 ° ilimitado, com botão de pressão

Interruptor: System ON/OFF

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

1'755.00 €    

Acessórios incluídos na encomenda básica

A1 • Sistema de ar sob a mesa, com sonda de pressão e tubo flexível de silicone de 1,5m (130.00 €)

A2 • Connection cable from control unit Control to the wind generator BlowBox (27.00 €)

A3 • 2x3 terminais conectáveis para ligação de contatos / botões externos (10.00 €)

A4 • Uma memória de cartão SD com todas as versões de idiomas para o écran (27.00 €)

A5 • Instruções de montagem (.00 €)

A6 • Guia do usuário (.00 €)

A1 - A6: Preços válidos apenas para encomendas isoladas.

Acessórios modulares AKKOtune necessários
Mangueira de ar para ligar a BlowBox com uma flange.

para conexão hermética simples em flanges de 50 mm

B5-8 80 cm de comprimento, preto, 50 mm ID 36.00 €         

B5-10 como acima 100 cm de comprimento, preto, 50 mm ID 39.00 €         

B5-12 como acima 120 cm de comprimento, preto, 50 mm ID 44.00 €         

B5-15 como acima 150 cm de comprimento, preto, 50 mm ID 50.00 €         

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



Code Mais AKKOtune Acessórios modulares Preço *

B1** Painel externo de botão de pressão

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

B2 Painel de botões da área de trabalho - plano

com botões eletrónicos planos para Start PUSH, Start PULL e STOP

B3 Pedal com dois pedais eletrónicos para Start PUSH e Start PULL

com cabo de ligação de 2 m e instruções

B4 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

C1 AKKOtune DESK              em combinação com a ordem do sistema modular AKKOtune 335.00 €       

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

C2 AKKOtune DESK+             em combinação com a ordem do sistema modular AKKOtune 645.00 €       

Tampo de trabalho como C1

adicionalmente com 1x Microfone no orifício de sopro, 1x microfone de pescoço de ganso

com porta USB para os microfones seleccionáveis

Dimensões: L 600 x P 380 x A 30 mm

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

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