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GITARA AKUSTYCZNA CORT
CENA:

599,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Cort

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
ROZMIAR 4/4

OPIS PRZEDMIOTU

Cort natural Dreadnought Open Pore.
Instrument dobry jakościowo, piękne brzmienie, promocja.
Najlepszy stosunek jakości i brzmienia do ceny. Polecam!
Lepszy niż z innych sklepów, bo dodatkowo wyregulowany.
Nie trzeba nosić do lutnika.

Cechy instrumentu
Najlepszy kształt Dreadnought
Gitara jest pełnowymiarowa 4/4 o dużej pojemności akustycznej, dzięki czemu brzmi
głośno i w pełnym paśmie.
Idealne łączenie gryfu na wpust.
Gryf wklejany na wpust, to najbardziej pewne i trwałe łączenie spotykane zwykle w
droższych modelach.

Klejony cienkowarstwowo, zaawansowany mostek.
Zapewnia doskonałe przenoszenie drgań ze strun na pudło.
Lutnicze przygotowanie i regulacja.
Dołączony raport potwierdzający kontrolę charakterystycznych punktów.
Elegancki pokrowiec
W zestawie pokrowiec Everplay z rączką i szelkami, otwierany na całej długości na
suwak (zdjęcie poglądowe).
Wszystkie struny powlekane.
Komplet dobrych strun o wydłużonym czasie pracy. Nie trzeba od razu wymieniać.
Super lakier.
Lakier satynowy nie tłumiący brzmienia.
Klucze olejowe
Najlepszy typ kluczy hermetycznych olejowych zapewnia dobre strojenie.
I najważniejsze - Podstrunnica z ciemnego drewna (widać słoje - nie jest
zamalowana czarną farbą)
Nie przeciera się pod palcami, widać ładne słoje twardego drewna.

Udostępniamy także naszym klientom bezpłatnie tuner
komputerowy Lingot
Jest to wykonana przez nas adaptacja znanego tunera dla systemu Windows.
Wystarczy posiadać zwykły mikrofon komputerowy. Sprawność działania
oczywiście zależy od posiadanej karty dźwiękowej i szybkości procesora.

W komplecie kostki do gry!
Kostka twarda i miękka - możesz wygodnie grać w różnych stylach tak jak lubisz.

Klucz do regulacji
zakrzywienia gryfu.
Może okazać się przydatny jeżeli kiedyś będzie
trzeba zmienić struny
na bardziej twarde lub po prostu do dostosowania krzywizny gryfu
do własnego stylu gry lub upodobań.

Zapasowa struna E1
Początkujący łatwo mogą zerwać najcieńszą strunę E1. Po co kupować od razu cały
drogi komplet?
Wystarczy skorzystać w razie czego z dołączonej do kompletu zapasowej struny E1.

Parametry techniczne
KONSTRUKCJA: Gryf mocowany wpustowo
KORPUS: Konstrukcja typu Dreadnought, świerkowy wierzch, mahoniowe
boki i spód
GRYF: Mahoń
BINDING: Kość słoniowa
PODSTRUNNICA: Twarde drewno z widoczną strukturą
SKALA: 25.3" (643mm)
INKRUSTACJA: Białe kropki
STROIKI: Metalowe
ROZETA: Multiple
MOSTEK: Palisander
STRUNY: Powlekane
OŻEBROWANIE: Zaawansowane ożebrowanie typu X

Model 810OpenPore
W komplecie pokrowiec ﬁrmowy Everplay oraz części zapasowe i
regulacyjne.

Sprzęt z Polskiej dystrybucji
- Posiada polską szczegółową instrukcję z dokładnym opisem sposobu
wymiany strun, strojenia i regulacji.
- Posiada polską gwarancję 24 miesiące z ﬁrmowym serwisem krajowym.
U innych sprzedawców bywa konieczna wysyłka za granicę co praktycznie przekreśla gwarancję.

EKOLOGIA: RoHS Compilant, WEEE 2002/96/EC. Bądź w zgodzie z naturą.
Instrument oczywiście całkowicie nowy i gotowy do gry.
Gitary są sprawdzane i strojone przed wysyłką lub odbiorem.
Zobacz także inne gitary na moich aukcjach: ---> KLIK
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