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GITARA AKUSTYCZNA PENGANO
PF30
STARA CENA: 1 500,00 PLN

NOWA CENA: 1 200,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Pengano

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
ROZMIAR 4/4

OPIS PRZEDMIOTU

Gitara akustyczna z szerokim gryfem Pengano PF30

Towar godny polecenia!
Zalety:
Szerszy, wygodny gryf z podstrunnicą palisandrową (nie wyciera się),
Prawdziwy duży rozmiar, prawdziwe klucze olejowe, regulacja gryfu,
Miękkie struny metalowe, dobre brzmienie i strojenie, wysoka trwałość.
Na wstępie ważna uwaga techniczna: Jeżeli widzicie w sklepach lub w
internecie opisy instrumentów, to napis
np. "płyta wierzchnia: świerk" zawsze oznacza sklejkę! Jeżeli nie ma napisu "solid
wood" lub "lite drewno" - jest to sklejka.
Tu jest inaczej - mamy prawdziwe lite drewno, a więc piękne brzmienie które
dodatkowo dojrzewa z wiekiem.

Druga istotna uwaga: Te gitary można śmiało zamawiać wysyłkowo, ponieważ
egzemplarze są równe, bez niespodzianek, wysyłka bezpieczna,
zaś brzmienie szlachetne, naturalne, dobrze zrównoważone i każdemu się podoba.
Sprawdzi się nawet jako prezent niespodzianka.

Pengano natural Solid Top w promocji!
Unikalna gitara akustyczna pełnowymiarowa z litym przodem wyprodukowana w
Europie (nie chińska). Edycja limitowana, autorski projekt.
Gitary akustyczne nawet znanych marek są zwykle robione ze sklejki w Chinach. Ich
gryfy dobrze leżą w małych rączkach azjatyckich. Natomiast w Europie ludzie mają
większe dłonie i często narzekają, że ich palce nie mieszczą się na gryﬁe i
zaczepiają o sąsiednie struny. To denerwuje zarówno początkujących, jak i osoby
zmieniające klasyka na akustyka. Chińskie akustyki mają gryf aż o centymetr
węższy niż klasyki! Tylko 43 mm szerokości.
Dlatego ta gitara jest wygodniejsza i wyjątkowa w kilku aspektach:

1. Gryf ergonomiczny europejski, o szerokości 48 mm.
2. Przód z litego drewna, a nie sklejka jak w większości gitar.
3. Lepsza jakość drewna i wykonania w Europie (żadnej chińszczyzny).
4. Klucze olejowe, podstrunnica i mostek palisandrowe.
6. Dobre brzmienie, rozgrywanie, wybrzmiewanie i emisja dźwięku.
7. Precyzyjne regulacje i tuning przed sprzedażą.
8. Polska marka Pengano, najnowszy model PF30.
9. Dzięki tuningowi miękka i łatwa do nauki
10. Dzięki optymalnej geometrii bardzo uniwersalna. Sprawdzi się zarówno w
trudnych technikach klasycznych i ﬁngerstyle, jak i w zwykłej grze akordowej przy
ognisku.
Gorąco polecam, bo to jedyna na rynku gitara łącząca tyle zalet przy tak
atrakcyjnej cenie. Nie kupisz tego w zwykłych sklepach, gdzie dominuje masowa
chińszczyzna.
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