


Huurkoop Alt Saxofoon Conn AS-650 
Algemeen
De Conn AS-650 Altsaxofoon is een ideale saxofoon voor de student muzikant. Het volledig 
messing body en sleutels produceren klassieke warme, heldere tinten met de mogelijkheid om het 
project een luid volume. De alto grootte biedt een evenwichtige Toon met vol klinkende bas en 
mids. De Pisoni pads bieden de AS-650 met een expressieve uitstraling en een betrouwbare 
beweging. Dit model profiteert van een verstelbare metalen duim haak voor een meer comfortabel 
gevoel, en heeft een gebogen nek voor een gemakkelijker bereiken. De gouden lakfinish is een 
slimme esthetiek, en een opgenomen koffer houdt uw saxofoon beschermd terwijl gonna 
optredens, lessen en meer.

Perfecte Beginners Instrument 
De Conn-Selmer saxofoons zijn een ideale optie voor jong en student muzikanten. De grootte van 
de sopraan is comfortabel, lichtgewicht en gemakkelijk te bereiken door, waardoor u kunt 
focussen op uw muziek. De intonatie is schoon en nauwkeurig voor noten die mix harmonieus. De 
sopraan-saxofoons produceert een geluid dat richt zich vooral op de hogere frequenties, uw 
noten te voorzien van de essentiële duidelijkheid nodig terwijl ontwikkelen. Voor studenten die een 
saxofoon die comfortabel is, terwijl uitvoeren met nauwkeurigheid nodig hebben, is de grootte van 
de sopraan een ideale keuze.


Conn-Selmer 
Zowel Conn en Selmer hebben opgedaan significante respect voor hun productie van de 
saxofoon in de afgelopen 100 jaar. Voor de veeleisende saxofonist, hebben deze instrumenten 
aangeboden een gedefinieerde Toon, comfortabele gevoel en gemakkelijke speelbaarheid. Sinds 
de samenwerking van deze twee vooraanstaande saxofoon-makers, de instrumenten 
geproduceerd hebben muntte uit in kwaliteit en consistentie. Het resultaat is een spannende 
instrument dat betrouwbaarheid biedt om zelfs de meest ervaren saxofonist.


Productspecificaties

• Stemming: Eb

• Body materiaal: Messing

• Materiaal hals: Messing

• Materiaal Mechnieken: Messing

• Afwerking: Goudlak

• Hoge F#-toets

• Duimhaken: Metaal, verstelbaar

• Stoffering: PISONI stoffering

• Accessoires: USA mondstuk, bladschroef en capsule

• Gemaakt in: China


Betaling

Je sluit een overeenkomst met Muziekschool Amersfoort, je betaalt de eerste termijn van drie 
maanden plus de verschuldigde borgsom in de winkel en krijgt een nieuw instrument mee.


Bij de Conn AS-650 betaal je het eerste termijn €225,- borg + 3 maanden huur (€50,-) = €375,-

Daarna betaal je 9 maanden lang €50,- per maand.



