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Cena :
1.579,00 zł

Gitara akustyczna YAMAHA FS-820 Autumn Burst
Nowość wprost z tegorocznych targów MUSIKMESSE 2016 – Dostępna

w sieci sklepów KEYSTORE!
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Gitara akustyczna o zmniejszonym korpusie. Lita świerkowa płyta rezonansowa zapewnia moc oraz głębie
brzmienia, spód oraz boki instrumentu zostały wykonane z mahoniu, który dzięki swoim właściwościom
akustycznym gwarantuje mocniejszy dźwięk w niskich oraz średnich zakresach. Podstrunnica standardowo
została wykonana z wysokiej jakości odpowiednio sezonowanego drewna Palisandrowego. Szyjka – drewno
Nato. Za stabilność stroju w tym instrumencie odpowiedzialne są niezawodne tunery Yamaha Die-Cast chrome.
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Warto wspomnieć również o zrewolucjonizowanym ożebrowaniu gitary które zwiększa wytrzymałość płyty
wierzchniej, znacznie zwiększa rezonans instrumentu oraz zapewnia szybszy atak. Świetna propozycja dla
początkujących jak i średnio zaawansowanych gitarzystów, w nieco wyższym, lecz wciąż budżetowym
przedziale cenowym.

Nowo opracowane żebrowanie gitary

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

or
e.
pl

St

Nowe gitary FG cechują się głośniejszym i mocniejszym dźwiękiem w niskich i średnich zakresach.
Wzmocnione brzmienie jest wynikiem pracy i analiz nad akustyką stosowanych materiałów, opracowanych
przez zespół Yamaha R&D. Inżynierowie Yamaha osiągnęli optymalną jakość brzmienia, poprzez gruntowne
badania i symulacje fal akustycznych w nowo-opracowanym ożebrowaniu gitary. Badania naszych inżynierów
doprowadziły do nowego designu ożebrowania gitar, który w idealny sposób odwzorowuje akustyczną strukturę
gitary. Nowy design ożebrowania zwiększa wytrzymałość płyty wierzchniej oraz brzmienie gitar Yamaha FG.

50 lat historii
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Historia serii Yamaha FG zaczęła się w 1966 roku, wraz z premierą gitar FG180 oraz FG150. . 50 lat później,
nowa seria FG, czerpie najlepsze cechy z oryginalnych gitar FG. Ulepszone instrumenty spełniają oczekiwania
dzisiejszych gitarzystów. Od 1966 roku, firma Yamaha wprowadziła na rynek ponad 200 modeli gitar FG.

Wyprodukowano przez Yamaha
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Każdy, nawet najdrobniejszy element gitary FG jest wyprodukowany przez firmę Yamaha, zapewniając
możliwie najwyższą jakość. Każdy etap produkcji, od wyboru oraz osuszania drewna, aż po lakierowanie i
szczegółowy dobór detali jest dokładne sprawdzany i analizowany. Dzięki temu, każdy indywidualny model FG
jest niezawodnym partnerem na wieloletnią przygodę z muzyką.
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Spód oraz boki z mahoniu

Wzmocnione średnie zakresy
Ciepłe i mocne brzmienie
Szybsza reakcja na grę muzyka

Komfort i kreatywność
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Model FS jest smuklejszy o 10mm, niż standardowe korpusy FG. Oferuje zwiększony komfort gry ,
bez straty głośności oraz basów.
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