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Link do produktu: https://sklep.jkmuzyczny.pl/gitara-klasyczna-duke-meister-f-p-14147.html

Gitara klasyczna Duke Meister F
Cena

3 999,00 zł

Dostępność

Dostępny od ręki

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

122055

Kod EAN

4250771310488

Producent

Brak

Opis produktu
DUKE MEISTER F gitara klasyczna 4/4
Gitary Duke © Classic oferują szeroką gamę rozmiarów i modeli, wszystko po to by towarzyszyć muzykowi na
wszystkich etapach kariery profesjonalnego gitarzysty. Wszystkie klasyczne gitary koncertowe mają litą płytę
wierzchnią i są dostępne w różnych wariantach, z pudłem rezonansowym wykonanym częściowo lub całkowicie z
litego drewna.
Do ich produkcji używane są wyłącznie wysokiej jakości materiały. Świerk pochodzi z wysokogórskich regionów
Szwajcarii a cedr z Kanady. Drewno dostarczane jest z certyfikowanych upraw wraz z odpowiednimi
dokumentami.
Aby zapewnić optymalną przyjemność z gry, przed sprzedażą każda gitara jest kontrolowana przez lutnika w
bawarskim Baiersdorf. Praca lutnika obejmuje obróbkę i polerowanie progów oraz optymalne ustawienie pozycji
strun. Gwarantuje to maksymalną przyjemność z gry już od pierwszych dźwięków.
Odpowiednia regulacja jest szczególnie ważna dla osiągania szybkich postępów w nauce bez frustracji i
ograniczeń ze strony źle przygotowanego instrumentu.
Gitary Duke z pewnością wystarczą do nauki na wysokim profesjonalnym poziomie. Instrumenty polecamy w
szczególności uczniom szkół i akademii muzycznych.

Model DUKE MEISTER F to doskonała koncertowa gitara klasyczna z płytą wierzchnią wykonaną z litego świerku
alpejskiego. Boki i tył zostały wykonane z litego palisandru. Gitara ma mocne, piękne brzmienie, dobrą
dynamikę i atak oraz bardzo wygodny profil gryfu. Instrument spełnia wysokie wymagania zarówno
profesjonalnych gitarzystów jak i muzyków amatorów.

Specyfikcja

Rozmiar gitary: 4/4
Płyta wierzchnia: lity świerk alpejski
Tył i boki: lity palisander
Szyjka: cedr ze wzmocnieniem palisandrowym
Podstrunnica: palisander wschodnioindyjski
Hiszpańskie łączenie gryfu z pudłem
Próg zerowy oraz wkład mostka : kość
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Wykończenie: wysoki połysk
Binding: palisander wschodnioindyjski
Struny: Savarez 500ARJ
Klucze: Wysokiej jakości firmy DER JUNG
Menzura: 650mm
Szerokość siodełka: 52mm
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