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UKULELE PENGANO
CENA:

210,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Pengano

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
ROZMIAR SOPRANOWE 54CM KONCERTOWE 60CM

OPIS PRZEDMIOTU

Ukulele w klasie premium z tuningiem Pengano.
Już w cenie: Wstępne przystosowanie do nauki zdalnej bez pomocy nauczyciela i lutnika
(*).
To ukulele nie jest plastikowe! Stawiamy na ekologię (**). To nie imitacja drewna, nie
nadruk, tylko prawdziwe drewno, które brzmi naturalnie i czysto.

Tylko u nas:
Najlepszy popularny sprzęt w tej klasie już z dodatkami, przeglądem i regulacją w
pracowni Pengano.
Pełna dostępność od ręki i szybki wyjazd dwa razy dziennie: około 14:00 DHL i około
23:00 Inpost
Niezrównane zabezpieczenie w podwójnym kartonie - ﬁrmowym zwężanym i
dodatkowym prostokątnym!
Doskonały współczynnik jakość/cena. Dużo jakości i trwałości za relatywnie niską
cenę.
To najczęściej wybierany model przez niezdecydowanych, także na żywo -

stacjonarnie.
Praktycznie bezproblemowy sprzęt - bez awarii i zwrotów.
Łatwe granie i strojenie nawet darmową apką na telefon np. "Pocket Ukulele Tuner."

Opis:
Jest wielka różnica w jakości między ukulele zabawką za 100 zł, a ukulele instrumentem
jak to. Na zdjęciach wyglądają tak samo, ale bardzo różnią się strojeniem, brzmieniem,
trwałością i przyjemnością z grania. Na tej aukcji mamy prawdziwy instrument z którego
na pewno będziecie zadowoleni. Nadają się też na prezenty i nie będzie wstydu, że jakiś
bubel.
Zwracam uwagę na struny. Wiele ﬁrm sprzedaje ukulele z żyłką wędkarską, której nie da
się nastroić, fałszuje na progach i pływa termicznie. Tu daliśmy jedne z najlepszych na
świecie strun Aquilla. Ale to nie koniec. W razie zerwania dodajemy cały komplet
identycznych strun na zapas. Zapewniają świetne brzmienie, bo w ukulele bardzo dużo
zależy od strun.
Dodajemy także dobry kapodaster, wersja specjalna do ukulele. Ułatwi on grę w różnych
tonacjach.
Zalety w stosunku do innych modeli:
Najbardziej typowy rozmiar sopranowy - bez udziwnień, klasyka gatunku.
Drewno mahoniowe selekcjonowane i sezonowane.
Inkrustowane zaślepki i markery na podstrunnicy i mostku.
Klucze olejowe hermetyczne - łatwe, płynne i precyzyjne strojenie.
Lakier cienkowarstwowy satynowy - nie tłumi brzmienia
Elegancki binding trójliniowy z przodu.
Tył uwypuklony poprawia brzmienie.
Wysokiej klasy struny Aquilla, formowane - nie musisz od razu wymieniać.
Strap holdery przykręcone z obu stron pudła.
Mostek klejony i przykręcony, więc nie odpadnie.
Korpus wykonany w technologi otwartych porów drewna. Styl vintage.
Mocne łączenia wewnętrzne listwami kerﬁngowymi.
Tuning i regulacje - gra się łatwo i przyjemnie, z lepszym brzmieniem i strojeniem

W zestawie:
Ukulele Sopranowe z tuningiem Pengano
Tabela akordów
Zwykłe kostki do gry różnej grubości.
Specjalna kostka ﬁlcowa do ukulele, dająca ciepłe brzmienie.
Komplet zapasowych strun wysokiej klasy Aquilla.
Kontrola i usprawnienia lutnicze już w cenie.
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