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Yamaha Pacifica 112J YNS gitara
elektryczna, Yellow Natural Satin
Cena

1 220,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

112J OVS

Kod producenta

112J OVS

Kod EAN

4960693209004

Opis produktu
Yamaha Pacifica 112JYNS
Jeśli marzymy o posiadaniu gitary elektrycznej I zamierzamy wybrać się na zakupy do sklepu muzycznego, powinniśmy
wiedzieć czego dokładnie oczekujemy od takiego instrumentu. Gitary elektryczne są do siebie podobne i na każdej gra się tak
samo, jednak różnią się od siebie konstrukcją, co ma olbrzymi wpływ na brzmienie oraz komfort gry, dlatego przed zakupami
powinniśmy sprecyzować nie tylko maksymalny budżet jaki możemy przeznaczyć na zakup gitary elektrycznej, ale także to
jakie gatunki muzyczne chcemy grać, a następnie wybrać model, który najlepiej sprawdzi się w graniu konkretnych nurtów
muzycznych.
Są jednak takie gitary, które przez wielu gitarzystów nazywane są uniwersalnymi. Przykładem może być Yamaha Pacifica 112J,
która bardzo dobrze sprawdzi się w graniu wielu różnych gatunków muzycznych i która ceniona jest zarówno przez
początkujących gitarzystów, jak i tych bardziej zaawansowanych. Gitara posiada przetworniki w układzie H-S-S, co oznacza, że
przy gryfie i na środku znajdują się przetworniki single coil, a przy mostku znajdziemy humbucker. Taka konfiguracja zapewnia
bardzo szeroką różnorodność brzmienia. Jeśli lubimy ostre brzmienia, wystarczy przełączyć się na przetwornik humbucker i
użyć przesteru. Wówczas możemy grać muzykę z gatunków od rocka aż po heavy metal. Jeśli jednak wolimy lżejsze i
delikatniejsze brzmienia, nic nie stoi na przeszkodzie aby używać przetwornika single coil przy gryfie. Wówczas uzyskamy
ciepłe i bardzo czyste brzmienie. Yamaha Pacifica 112J posiada pięciopozycyjny przełącznik, który pozwala nam na łączenie ze
sobą kilku przetworników, a to z kolei pozwala uzyskać jeszcze większe spektrum brzmieniowe. Na uwagę zasługuje także
bardzo dobrze wyprofilowany, wąski gryf, który zapewnia bardzo komfortową grę. Yamaha Pacifica 112J to doskonała gitara
elektryczna dla początkujących, która charakteryzuje się na tyle wysoką jakością brzmienia i wykonania, że dobry użytek
zrobią z niej również o wiele bardziej doświadczeni muzycy.

Specyfikacja techniczna: Yamaha Pacifica 112J YNS
Praworęczna / Leworęczna
Korpus
Gryf

Mocowanie gryfu
Podstrunnica
Liczba progów
Menzura
Przetworniki

Mostek
Ilość strun
Kolor
Wykończenie
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praworęczna
olcha
klon
Szerokość siodełka: 41.0 mm
Szerokość na 12-tym progu: 51.4 mm
Grubość na pierwszym progu: 20.9 mm
Grubość na 12-tym progu: 22.9 mm
przykręcany
palisander
22
Medium
25.5"
humbucker/single-coil/single-coil (h/s/s)
2x Single Coil / Ceramic
1x Humbucker / Ceramic
jednostronny
Vintage Style Tremolo
6
Yellow Natural Satin

wysoki połysk

Style muzyczne
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reggae, alternatywna, rock, funk, blues, indie

