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Uma boquilha única

Assentando no êxito da boquiha BD5 de clarinete Sib, 

 a BD5 para clarinete baixo.

www.vandoren.com
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Sib

A boquilha Black Diamond Ebonite caracteriza-se por um novo design interior 
e exterior. Oferece a particularidade de conseguir uma sonoridade muito 
redonda e cheia, mesmo no registo agudo.

A boquilha Sib Black Diamond também está disponivel em Série 13 (440Hz).

A gama Black Diamond estende-se agora ao clarinete Baixo. É a primeira 
boquilha que permite tocar o clarinete baixo com uma embocadura 
semelhante à do clarinete Sib.

Sib Baixo

A palheta V21 para clarinete em Sib concilia o corte da palheta V•12 
e a forma da palheta 56 rue Lepic. Esta combinação única acumula as 
qualidades intrínsecas destas duas palhetas e permite obter uma sonoridade 
quente com bastante profundidade. Permite uma resposta imediata e uma 
excelente projecção sonora. A palheta V21 é ideal para as obras que 
exigem passagens rápidas entre notas com intervalos de grande amplitude, 
mantendo uma qualidade de som homogénea e rica.

O sucesso das palhetas V21 no mundo do clarinete Sib levou-nos a transpor 
as vantagens e pontos fortes para o universo do clarinete Baixo.

Boquilhas BD5 e palhetas V21:  
Duas novidades importantes

NOVO

Sib
Baixo

Uma profundidade de som excepcional, 
uma sonoridade redonda e compacta: 
o equilíbrio perfeito.

A boquilha de clarinete Baixo BD5 
proporciona um som muito redondo e 
cheio, com pouco consumo de ar e uma 
emissão muito direta, respondendo a todas 
as solicitações.


