Informacje o produkcie

Cordoba Iberia C7 CD
Cena :
2.459,00 zł
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Producent : Cordoba
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Czy to prawda ,że najlepsze gitary kasyczne są robione w Hiszpanii? Nie koniecznie -Firma KeyStore chce zaproponować
klasyczne gitary firmy Cordoba ,które pochodzą z USA .Już teraz zapraszamy do naszego salonu w Tarnowie gdzie możesz
przetestować te instrumenty i przekonać się ,że nie tylko hiszpanie potrafią robić gitary. Jesteśmy oficjalnym
przedstawicielem marki Cordoba na wielkopolskę a co za tym idzie w naszym sklepie otrzymacie Państwo fachową poradę
,najlepsze ceny,oraz mozliwość przetestowania instrumentów.
Modele z serii Iberia są dostępne w rozmiarach od 1/8 do 4/4. Wierzch gitar wykonany jest z litego kanadyjskiego cedru lub
świerku. Natomiast boki oraz spód gitar tworzone są z afrykańskiego mahoniu, cyprysu lub palisandru indyjskiego. Gitary
yego typu zostały zaprojektowane głównie z myślą o początkujących i średnio zaawansowanych użytkownikach gitar, którzy
szukają wysokiej jakości ręcznie robionego instrumentu w przystępnej cenie. Jednakże wielu wprawionych gitarzystów
również doceniło jakość i dźwięk tych instrumentów. Gitary Iberia umożliwiają uzyskanie szerokiego zakresu dźwięków i
różnorodnych stylów.
Zmyślne detale i ręcznie inkrustowane rozety ze złożonymi drewnianymi mozaikami wyróżniają gitary Cordoba wśród innych
gitar klasycznych. Lekkie pręty umieszczone w gryfie gitar Cordoba zapewniają łatwą regulację jego krzywizn.
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Dane techniczne:

Wierzch

Lity cedr kanadyjski

Boki/tył

Mahoń

Binding/Mostek

Palisander indyjski

Purfling/Inlay

Wierzch: klon/heban, boki i tył: klon

Rozeta

Wykokana z naturalnego drewna

Wykończenie

Lakier bezbarwny na wysoki połysk

Gryf/podstrunnica

Mahoniowy gryf/palisandrowa podstrunnica

Pręt napinający

Tak, 4mm

Skala

650mm (25.6")

Szerokość siodełka

52mm (2.04")

Rozstaw strun przy mostku

59mm

Znaczniki progów

Masa perłowa (3, 5, 7, 9, 12 próg)

Siodełko/prożek

Kość

Liczba progów

19 (12 do pudła)

Ożebrowanie/budowa

Ożebrowanie typu hiszpańskiego (wachlarz)
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375mm (14.75") dolna część

Długość instrumentu

1 003mm (39.5")

Głębokość pudła rezonansowego

95mm (3.7") górna część, 100mm (3.9") dolna część

Stroiki

Cordoba, złoto-czarne z motywem roślinnym

Struny fabryczne

Savarez Cristal Corum High Tension 500CJ

Elektronika

Brak

Pickguard

Brak

Dodatki

Materiałowy pokrowiec Cordoba Gig Bag
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Szerokość pudła rezanansowego

