
Кларнети Bb та A 



Сімейство кларнетів Muse розширюється!

Представлення наприкінці 2021 року нового Сі-b кларнета 
топового рівня від Henri Selmer Paris – Muse – викликало 
великий інтерес та з ентузіазмом було сприйнято 
кларнетистами з усього світу.

Тепер, підприємство “Комора” як офіційний дистриб’ютор 
компанії Henri Selmer Paris в Україні представляє 
розширення лінійки Muse двома новими інструментами: 
кларнетом у строї Сі-b (з 19-ма клапанами) та кларнетом у 
строї Ля (з 19-ма клапанами).
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Кларнет Muse 
Сі-b 18 клапанів

Кларнет Muse 
Сі-b 19 клапанів

Кларнет Muse 
Ля 19 клапанів

Клавіша корекції 
нижної Мі та Фа

Клавіша корекції 
нижної Мі та Фа

Новинка
Новинка



Кларнет став першим інструментом, розробленим Анрі 
Сельмером, відомим кларнетистом з Оркестру 
республіканської гвардії та Опери-Комік в Парижі.  

Незмінний дух інновацій та близькість до кларнетистів 
усього світу щодня відображаються в дизайні 
інструментів Henri Selmer Paris, створених разом з 
музикантами та для музикантів. 

Розташовані в Мант-ла-Віль (Франція) вже понад сто років, 
в наші дні майстерні Henri Selmer Paris є єдиною фабрикою 
в світі, де володіють знаннями й технологіями для 
виробництва всієї родини кларнетів. 

Кларнет – інструмент, з якого все почалося
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Кларнети нового покоління (Privilège, Présence) спонукають все більше 
число викладачів та артистів приєднуватися до родини музикантів 
Henri Selmer Paris.

З огляду на цю позитивну динаміку, команда майстрів Henri Selmer Paris 
реагує на нові тенденції у світі музики, працюючи над створенням 
інструментів з більш стрімким відкликом. 

Кларнети Muse розроблені для виконавців, які прагнуть володіти 
інструментом з безпосереднім відкликом та блискавичною реакцією.

Кларнет Muse

Чому саме ця модель?
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Натхнення

Надійність

Пошук

Достовірність

Свобода

Творчість

Точність

Напрямні лінії розробки 
кларнета Muse

Легкість

Гнучкість

Плавність

Яскравість

Чому назва                          ?  

Кларнети Bb та A Muse пробуджують в артистах 
натхнення та цінності, що походять від музичної 
практики і ведуть до:

• творчої свободи,
• краси,
• універсальної гармонії.

Вдосконалення у володінні інструментом починається з

практики, праці, 
слухання, відкриття

і веде до
розуміння, поваги,

послідовності, гармонії.
Підприємство “Комора” – офіційний дистриб’ютор компанії Henri SELMER Paris в Україні



Кларнет Muse – інструмент, що надихає

Кларнет Muse створений, щоб стати природним продовженням дихання артиста. Це 
інструмент, що відзначається чіткістю кожної ноти, блискавичною реакцією та 
гарантованою надійністю завдяки системі EVOLUTION★.

Впродовж чотирьох років команда майстрів Henri Selmer Paris та оркестрові 
кларнетисти з різних країн світу співпрацювали, об’єднуючи свої знання та досвід 
заради створення серії професійних кларнетів Muse. Результатом стали моделі з 
оптимізованою ергономікою, насиченим гармоніками тоном й добре відкаліброваною 
інтонацією з точними інтервалами. Кларнети Muse були розроблені, щоб стати як 
інструментом, так і спільником для кларнетистів.

Перевагою інструментів Muse також є безкомпромісна якість виготовлення кларнетів 
Henri Selmer Paris. Дбайливе ставлення до відбору деревини та вишукана естетика цих 
інструментів, на додачу до багатих акустичних характеристик, мають на меті 
надихати кларнетистів різних поколінь та стилів музики, як аматорів, так і 
професіоналів.

Bb A

Представлення
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Акустика
● Нове конічне свердлення мензури обох 

бочонків (64 та 65 мм);
● Нове конічне свердлення мензури корпусу;
● Точність клапана G#/C# оптимізована завдяки 

видовженому тональному отвору;
● Нова геометрія тональних отворів;
● Новий дизайн мензури розтрубу;
● Розташування та коректування тональних 

отворів низької F та E на нижньому коліні.

Концепція
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Механіка та матеріали
● Внутрішнє оздоблення верхнього коліна 

спеціальною смолою за топовою технологією 
EVOLUTION★;

● Регулювальний ґвинт для важеля C;
● Регулювальний ґвинт для кожної клавіші 

корекції низької F та E;
● Металеве з’єднання верхнього та нижнього 

коліна;
● Посріблені та чорні хромовані металеві кільця 

на верхньому та нижньому колінах, діаметром 
4 мм та 7 мм, збагачують дизайн кларнета;

● Чорне хромоване металеве кільце на розтрубі;
● Ефективне ущільнення: подушечки з 

резонаторами з мембранної тканини Gore-Tex 
та шкіри, а також подушечка з коркового 
дерева для 12-ої клавіші.



Естетика 
● Ретельно відібрана деревина африканського 

чорного дерева, витримана впродовж 3 років 
у спеціальному середовищі, при незмінній 
температурі та вологості;

● Покриття корпусу: 100% натуральний віск;
● Гравіювання у формі пера, як символ легкості 

та свободи творчості;
● Новий дизайн кільця на розтрубі.

Концепція

Ергономіка 
● Ергономічний комфорт подібний до однієї з 

моделей Privilège або Présence, випробуваних 
численними артистами з усього світу.

● Регульовані клавіші корекції низької F та E на 
кларнеті A також доступні на кларнеті Bb.
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Деталізація
Регульована клавіша 
для великого пальця

Клавіші корекції 
низької E та F

Тональний отвір 
корекції низької E

Лазерне 
гравіюванняВажіль Eb 

Тональний отвір 
G# C#
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Дизайн

Перо – символ легкості й творчої 
свободи

Новий дизайн кільця

Серце

Нотний стан

Слухання

Відклик

Віддавання

Оригінальне лазерне гравіювання на нижній частині корпусу інструменту натхненне цінностями музичної практики: 
благородством, слуханням та віддаванням.

Кларнети Muse укомплектовані чотирма фіксованими кільцями, виконаними у новому дизайні: двома чорними 
хромованими та двома срібними – для доповнення естетики інструменту.
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ЯКІСТЬ ЗВУЧАННЯ

Ключові переваги

ЛЕГКІСТЬ ВІДКЛИКУ

НАДІЙНІСТЬ

Блискуче збалансовані акустичні кольори.

Миттєва реакція.

Інтегрована до конструкції верхнього коліна система EVOLUTION★ 
(10 років гарантії від розтріскування).

У всіх регістрах та під час переходів між 
ними.

Вражаюча точність в інтервалах та під час 
переходів з ноти на ноту. 

Механіка випробувана численними кларнетистами 
з усього світу. 

ВІДМІННА ЗЛАГОДЖЕНІСТЬ

НАСТРОЙКА

ЕРГОНОМІКА 
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Інтегрована система EVOLUTION★

Деревина + смола: відчуйте переваги обох 
матеріалів
Внутрішній діаметр верхнього коліна кларнета 
розширений у верхній половині для використання смоли. 
Завершальне свердління отворів здійснюється 
традиційним способом – вручну із застосуванням тих же 
інструментів, що задіяні при виробництві класичних 
дерев’яних кларнетів Henri Selmer Paris.

Збільшена довговічність, підкріплена 10-річною 
гарантією

Суть прийому застосування смоли полягає у її 
герметичних властивостях. Смола утворює непроникний 
бар’єр, що унеможливлює потрапляння вологи до волокон 
деревини.
Таким чином, майстри Henri Selmer Paris розв’язали 
проблему появи тріщин на верхньому коліні, та 
пропонують 10-річну гарантію для нової системи.

Інновація від компанії Henri Selmer Paris полягає у 
використанні в рамках виробничого процесу смоли 
нового покоління, яка забезпечує покращену стабільність 
та довговічність інструменту, залишаючи незмінними 
традиційні акустичні властивості дерев’яного кларнета.
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Акустичні властивості оновленого дерев’яного кларнета

Наукові дослідження у поєднанні з акустичними випробуваннями 
«наосліп» інструментів різних типів виробництва продемонстрували 
відсутність помітної різниці у звучанні між традиційними кларнетами 
та кларнетами, виготовленими за новою системою Evolution.
Більше того, виготовлені за системою Evolution кларнети 
демонструють покращену теплопровідність, ніж традиційні кларнети 
з чорного дерева. Це довели акустичні випробування, здійснені 
оркестром Паризької Національної Опери: кларнети Evolution 
нагріваються швидше та ефективніше. Як наслідок – це дозволяє 
кларнетистам скоріше розпочати настроювання.

Інтегрована система EVOLUTION★
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ALTO 

Кларнети Henri Selmer Paris ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ У ФРАНЦІЇ на 
Монмартрі з 1900 року,

Гарантована якість продукції 

Першокласні матеріали

Високий стандарт роботи: у найменших деталях 

Інструменти налаштовані на фабриці й готові до роботи 

Виробництво

а з 1919 року – в Мант-ла-Віль.



ALTO 
● Мундштук Henri Selmer Paris Echo (новинка);

● Посріблена лігатура Henri Selmer Paris; 

● Посріблений ковпачок для мундштука Henri 
Selmer Paris;

● Футляр PRiSMe (одинарний чи подвійний); 

● Набір для догляду за інструментом: 
○ протирка для очищення кларнету всередині, 
○ змазка для корка на з'єднаннях, 
○ протирка з мікрофібри для догляду за 

поверхнею. 

● Ексклюзивний блокнот Muse від Henri Selmer Paris 
(160 сторінок).

Кларнети Bb/A 

Аксесуари в комплекті
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