Jolana GRAZIOSO II - Grazioso II FB

Jolana GRAZIOSO II – Grazioso II FB
Model je inspirován elektrickou kytarou Grazioso, která byla postavena v někdejším Československu roku 1955 a následně obdržela zlatou
medaili na výstavě EXPO 58 v Bruselu. Na tento nástroj hráli mimo jiné Jimmy Page nebo George Harrison ještě v dobách, než se Beatles stali
slavnými. Současný model Grazioso obsahuje některé původní prvky jako originální design těla z roku 1955, design hlavice z roku 1960, tři
snímače a perleťový panel. Kytara zahrnuje nejmodernější díly od prestižních značek, což poskytuje vysokou užitnou hodnotu, kompaktnost,
vynikající zvuk, tónový rozsah a všestrannost. Tato elektrická kytara nabízí širokou škálu čistých zvuků použitelných pro koncertní hraní i
nahrávací studia.

Popis
Dřevo
●
●
●
●

Korpus ze dvou kusů výběrové olše
Krk z amerického javoru, hmatník z palisandru, javoru nebo ebenu
22 pražců (Medium Jumbo)
menzura 628 mm

Hardware
●
●
●

Struník: Gotoh
Rolny (držáky řemene): Schaller Security Locks
Ladící mechaniky: Gotoh SG381 Standard (nezamykací) nebo MG-T (zamykací)

Elektronika – Snímače
●
●

Seymour Duncan SSL-6 u krku a na středu, SH-4 u kobylky nebo TB-4 dle roztečí strun
Seymour Duncan SSL-2 u krku a na středu, SSL-6 u kobylky

Povchová úprava:
●
●
●

Barvy: Black Gloss, Light Blue Gloss, Red gloss, Natural Stain, Black Stain, Blue Stain
2 Tone Vintage Sunburst
Barvy za extra příplatek: Metalic Lambo Orange, White Gloss

Příslušenství
Snímače Seymour Duncan
Snímač Seymour Duncan SSL-6 je výtečným spojencem pro hraní texaského blues a klasického i tvrdšího rocku. Jedná se o jednocívkový
snímač s hřejivými odstíny tónů. Snímač SSL-6 v kalibrovaném setu instalujeme do pozic u krku a na střed.
Seymour Duncan SH-4 je celosvětově nejoblíbenějším humbuckerem. Poskytuje agresivní třaskavý výstup, ale zachovává zpěvné výšky a tu
pravou rovnováhu mezi sustainem a distortion.
Na model Grazioso II FB lze objednat následují kombinace snímačů:
●
●

Seymour Duncan: SSL-6 bridge, SSL-2 middle, SSL-2 neck
Seymour Duncan: SH-4 / TB-4 bridge, SSL-6 middle, SSL-6 neck

Minihumbucker bridge, middle, neck
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Struník Gotoh Fixed Bridge
Tento model kytary Grazioso je osazen struníkem japonského výrobce Gotoh. Firma si získala renomé díky preciznosti zpracování a velmi dlouhé
životnosti svých výrobků.

Ladící mechaniky Gotoh SG381
Klasika od japonské firmy Gotoh. SG381 patří mezi nejprodávanější ladící mechaniky na světě. Převod 1:16 je lubrikován speciálním mazivem pro
dlouhodobou funkčnost bez jakékoliv údržby.

Rolny (držáky řemene) Schaller Security Locks
Aby Vaše kytara dobře seděla na rameni i při tom nejbláznivějším pohybu, zajišťují zamykací držáky řemene Schaller Security Locks. Po celá
desetiletí jsou zamykací rolny Schaller ve světovém měřítku nejpoužívanějším produktem svého druhu. Odolnost tohoto systému je vyhlášená a
především prověřená celou řadou profesionálů i amatérů, kteří své nástroje nešetří.

Struny D´Addario
Všechny nástroje Jolana jsou standardně vybaveny strunami D’Addario EXL110″. Tyto vysoce kvalitní struny jsou přesně navíjeny z niklované
oceli na pečlivě tažené šestihranné jádro s vysokým obsahem uhlíku. Výsledkem jsou struny s dlouhotrvajícím výrazným tónem a vynikající
intonací, které jsou ideální pro nejrůznější hudební styly.

Poptat Kytaru
Máte zájem o kytaru Jolana?
…již od 22 400 Kč.
Rádi vám pomůžeme s výběrem! Napište nám své požadavky do poptávkového formuláře a odešlete.

Jméno a příjmení:

Email:

Telefon:

Hraji:

pravou rukou ▼

Barva Hw:

Chrome ▼
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Struník/Kobylka:

Gotoh tremolo 510T-FE1 ▼

Mechaniky:

SG 381, Standard, nezamykací ▼

Finish:

Solid Black (SBLK) ▼

Snímače:

Seymour Duncan SH-4 (hum.), SSL 2x (single) ▼

Rozvržení snímačů:

HSS (humbucker + single + single) ▼

Korpus:

Olše ▼

Hmatník:

Palisandr ▼

Přední panel:

Bílá-Černá-Bílá ▼

Zpráva:
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Odeslat
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