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Série D1

D1-CRD DDRUM D1 JR CANDY RED COMPLETE KIT (5P) 283,0000

A DDRUM leva a bateria de principiantes ao máximo da sua expressão com a sua série D1. Feito para os mais jovens
aspirantes a baterista, o kit D1 é, no entanto, um kit completo de bateria. Com tambores sintonizáveis e de medidas
pequenas e incluindo também, pratos, hardware e um pequeno banco. Inclui bombo de 10x16" , 4x12" tarola, 5x8" e 5x10"
timbalão, 10x13" timbalão de chão, um set de 10" hihat cymbal , 12" crash cymbal, as ferragens necessárias e um conjunto
de baquetas. Apesar do seu pequeno tamanho, este kit funciona como uma bateria de tamanho normal, e pode estar certo
de que o  jovem baterista desenvolverá toda a coordenação que o levará a um kit de bateria de tamanho normal, quando
chegar o seu momento. Acabamento do corpo em Candy Red.

D1-MB DDRUM D1 JR MIDNIGHT BLACK COMPLETE KIT (5P) 283,0000

A DDRUM leva a bateria de principiantes ao máximo da sua expressão com a sua série D1. Feito para os mais jovens
aspirantes a baterista, o kit D1 é, no entanto, um kit completo de bateria. Com tambores sintonizáveis e de medidas
pequenas e incluindo também, pratos, hardware e um pequeno banco. Inclui bombo de 10x16" , 4x12" tarola, 5x8" e 5x10"
timbalão, 10x13" timbalão de chão, um set de 10" hihat cymbal , 12" crash cymbal, ferragens necessárias e um conjunto de
baquetas. Apesar do seu pequeno tamanho, este kit funciona como uma bateria de tamanho normal, e pode estar certo de
que o  jovem baterista desenvolverá toda a coordenação que o levará a um kit de bateria de tamanho normal, quando
chegar o seu momento. Acabamento do corpo em Midnight Black

D1-PB DDRUM D1 JR POLICE BLUE COMPLETE KIT (5P) 283,0000

A DDRUM leva a bateria de principiantes ao máximo da sua expressão com a sua série D1. Feito para os mais jovens
aspirantes a baterista, o kit D1 é, no entanto, um kit completo de bateria. Com tambores sintonizáveis e de medidas
pequenas e incluindo também, pratos, hardware e um pequeno banco. Inclui bombo de 10x16"" , 4x12"" tarola, 5x8"" e
5x10"" timbalão, 10x13"" timbalão de chão, um set de 10"" hihat cymbal , 12"" crash cymbal, ferragens necessárias e um
conjunto de baquetas. Apesar do seu pequeno tamanho, este kit funciona como uma bateria de tamanho normal, e pode
estar certo de que o  jovem baterista desenvolverá toda a coordenação que o levará a um kit de bateria de tamanho normal,
quando chegar o seu momento. Acabamento do corpo em Police Blue

1Pág.



202205/

PVPR não inclui IVA   Telf.962260259   miguel.silva@zentralmedia.com

Série D2

D2-522-CB DDRUM D2 COBALT BLUE COMPLETE KIT (5P) 467,0000

O D2 é um kit completo de bateria para um baterista principiante, que procura dar os seus primeiros passos na sua viagem
percursiva. Perfeito para estudantes e bateristas intermediários. Inclui tudo o que precisa num conjunto de bateria para
principiantes: Bombo de 18x22", Tarola de 6,5x14", 8x10" e 9x12"  de Timbalão, timbalão de chão de 14x16" , hardware
cromado, pratos de 16" crash cymbal, conjunto de 14" HiHat e 1 par de baquetas. O bombo tem uma profundidade
contemporânea de 18", a gama tom é a mesma que se encontra nos kits de gama alta DDrum, tornando claro que este kit
de bateria já não é um brinquedo, mas um primeiro instrumento musical. Com revestimentos de acabamento duráveis que
se destacam ao lado das ferragens cromadas. Com opções de expansão disponíveis para que o kit possa crescer com as
capacidades de cada músico. A série ddrum D2 permite-lhe escolher o seu primeiro kit de bateria com confiança e orgulho.
Acabamento em Cobalt Blue.

D2-522-WHT DDRUM D2 GLOSS WHITE COMPLETE KIT (5P) 467,0000

O D2 é um kit completo de bateria para um baterista principiante, que procura dar os seus primeiros passos na sua viagem
percursiva. Perfeito para estudantes e bateristas intermediários. Inclui tudo o que precisa num conjunto de bateria para
principiantes: Bombo de 18x22", Tarola de 6,5x14", 8x10" e 9x12"  de Timbalão, timbalão de chão de 14x16" , hardware
cromado, pratos de 16" crash cymbal, conjunto de 14" HiHat e 1 par de baquetas. O bombo tem uma profundidade
contemporânea de 18", a gama tom é a mesma que se encontra nos kits de gama alta DDrum, tornando claro que este kit
de bateria já não é um brinquedo, mas um primeiro instrumento musical. Com revestimentos de acabamento duráveis que
se destacam ao lado das ferragens cromadas. Com opções de expansão disponíveis para que o kit possa crescer com as
capacidades de cada músico. A série ddrum D2 permite-lhe escolher o seu primeiro kit de bateria com confiança e orgulho.
Acabamento em Gloss White

D2-522-MB DDRUM D2 MIDNIGHT BLACK COMPLETE KIT (5P) 467,0000

O D2 é um kit completo de bateria para um baterista principiante, que procura dar os seus primeiros passos na sua viagem
percursiva. Perfeito para estudantes e bateristas intermediários. Inclui tudo o que precisa num conjunto de bateria para
principiantes: Bombo de 18x22", Tarola de 6,5x14", 8x10" e 9x12"  de Timbalão, timbalão de chão de 14x16" , hardware
cromado, pratos de 16" crash cymbal, conjunto de 14" HiHat e 1 par de baquetas. O bombo tem uma profundidade
contemporânea de 18", a gama tom é a mesma que se encontra nos kits de gama alta DDrum, tornando claro que este kit
de bateria já não é um brinquedo, mas um primeiro instrumento musical. Com revestimentos de acabamento duráveis que
se destacam ao lado das ferragens cromadas. Com opções de expansão disponíveis para que o kit possa crescer com as
capacidades de cada músico. A série ddrum D2 permite-lhe escolher o seu primeiro kit de bateria com confiança e orgulho.
Acabamento em Midnight Black

D2-522-RSP DDRUM D2 RED SPARKLE COMPLETE KIT (5P) 467,0000

O D2 é um kit completo de bateria para um baterista principiante, que procura dar os seus primeiros passos na sua viagem
percursiva. Perfeito para estudantes e bateristas intermediários. Inclui tudo o que precisa num conjunto de bateria para
principiantes: Bombo de 18x22", Tarola de 6,5x14", 8x10" e 9x12"  de Timbalão, timbalão de chão de 14x16" , hardware
cromado, pratos de 16" crash cymbal, conjunto de 14" HiHat e 1 par de baquetas. O bombo tem uma profundidade
contemporânea de 18", a gama tom é a mesma que se encontra nos kits de gama alta DDrum, tornando claro que este kit
de bateria já não é um brinquedo, mas um primeiro instrumento musical. Com revestimentos de acabamento duráveis que
se destacam ao lado das ferragens cromadas. Com opções de expansão disponíveis para que o kit possa crescer com as
capacidades de cada músico. A série ddrum D2 permite-lhe escolher o seu primeiro kit de bateria com confiança e orgulho.
Acabamento em Red Sparkle
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Série Dominion

DM-ASH-522-GB DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK W/ASH VENEER GB 1.036,0000

O kit de 5 peças Dominion Series da Ddrum com revestimento exterior de cinza exótica e acabamento lacado apresenta
conchas de bétula, bombo de 10 para máxima ressonância e clareza, todas as peças com cabeças REMO de primeira
qualidade - Pinstripe para os timbalões, Reverse Dot na Tarola, e Clear P3 no bombo. Acrescente a essa tarola, uns aros
fundidos e lugs Classic Dominion, e este drum kit não só é apelativo, como tem um som muito competente. Inclui Timbalões
de 8x10" e 9x12", timbalão de chão 14x16", bombo 18x22", tarola de 5,5x14" com aros fundidos. Acabamento em Green
Burst.

DM-ASH-522-GN DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK W/ASH VENEER GN 1.036,0000

O kit de 5 peças Dominion Series da Ddrum com revestimento exterior de cinza exótica e acabamento lacado apresenta
conchas de bétula, bombo de 10 para máxima ressonância e clareza, todas as peças com cabeças REMO de primeira
qualidade - Pinstripe para os timbalões, Reverse Dot na Tarola, e Clear P3 no bombo. Acrescente a essa tarola, uns aros
fundidos e lugs Classic Dominion, e este drum kit não só é apelativo, como tem um som muito competente. Inclui Timbalões
de 8x10" e 9x12", timbalão de chão 14x16", bombo 18x22", tarola de 5,5x14" com aros fundidos. Acabamento em Gloss
Natural.

DM-ASH-522-RB DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK W/ASH VENEER RB 1.036,0000

O kit de 5 peças Dominion Series da Ddrum com revestimento exterior de cinza exótica e acabamento lacado apresenta
conchas de bétula, bombo de 10 para máxima ressonância e clareza, todas as peças com cabeças REMO de primeira
qualidade - Pinstripe para os timbalões, Reverse Dot na Tarola, e Clear P3 no bombo. Acrescente a essa tarola, uns aros
fundidos e lugs Classic Dominion, e este drum kit não só é apelativo, como tem um som muito competente. Inclui Timbalões
de 8x10" e 9x12", timbalão de chão 14x16", bombo 18x22", tarola de 5,5x14" com aros fundidos. Acabamento em Red Burst.

DM-ASH-522-TBK DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK W/ASH VENEER TB 1.036,0000

O kit de 5 peças Dominion Series da Ddrum com revestimento exterior de cinza exótica e acabamento lacado apresenta
conchas de bétula, bombo de 10 para máxima ressonância e clareza, todas as peças com cabeças REMO de primeira
qualidade - Pinstripe para os timbalões, Reverse Dot na Tarola, e Clear P3 no bombo. Acrescente a essa tarola, uns aros
fundidos e lugs Classic Dominion, e este drum kit não só é apelativo, como tem um som muito competente. Inclui Timbalões
de 8x10" e 9x12", timbalão de chão 14x16", bombo 18x22", tarola de 5,5x14" com aros fundidos. Acabamento em
Transparent Black.

DM-B-522-BRB DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK BRUSHED BLUE 654,0000

O kit de 5 peças da série Dominion da Ddrum é revestido a PVC e apresenta conchas de bétula, bombo de 10, e todas as
peças com cabeças de tambor REMO premium - Pinstripe para os timbalões, Reverse Dot na tarola, e Clear P3 no bombo.
Acrescente a essas incomparáveis opções de acabamento, uma tarola de 7x13" para um soco extra, e lugs Classic
Dominion, e este kit não só é apelativo, como também muito versátil no estúdio e no palco. Inclui timbalões de 8x10" e
9x12", timbalão de chão de 14x16",  bombo de 18x22", tarola de 7x13", aros triplos flangeados e hardware cromado.
Acabamento em AZUL BRUSHED.

DM-B-522-MB DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK MIDNIGHT BLACK 654,0000

O kit de 5 peças da série Dominion da Ddrum é revestido a PVC e apresenta conchas de bétula, bombo de 10, e todas as
peças com cabeças de tambor REMO premium - Pinstripe para os timbalões, Reverse Dot na tarola, e Clear P3 no bombo.
Acrescente a essas incomparáveis opções de acabamento, uma tarola de 7x13" para um soco extra, e lugs Classic
Dominion, e este kit não só é apelativo, como também muito versátil no estúdio e no palco. Inclui timbalões de 8x10" e
9x12", timbalão de chão de 14x16",  bombo de 18x22", tarola de 7x13", aros triplos flangeados e hardware cromado.
Acabamento em MIDNIGHT BLACK.
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Série Dominion

DM-B-522-RSP DDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK RED SPARKLE 654,0000

O kit de 5 peças da série Dominion da Ddrum é revestido a PVC e apresenta conchas de bétula, bombo de 10, e todas as
peças com cabeças de tambor REMO premium - Pinstripe para os timbalões, Reverse Dot na tarola, e Clear P3 no bombo.
Acrescente a essas incomparáveis opções de acabamento, uma tarola de 7x13" para um soco extra, e lugs Classic
Dominion, e este kit não só é apelativo, como também muito versátil no estúdio e no palco. Inclui timbalões de 8x10" e
9x12", timbalão de chão de 14x16",  bombo de 18x22", tarola de 7x13", aros triplos flangeados e hardware cromado.
Acabamento em RED SPARKLE.

DM-B-522-SILVER-SPKDDRUM DOMINION BIRCH 5P SH PK SILVER SPARKLE 654,0000

O kit de 5 peças da série Dominion da Ddrum é revestido a PVC e apresenta conchas de bétula, bombo de 10, e todas as
peças com cabeças de tambor REMO premium - Pinstripe para os timbalões, Reverse Dot na tarola, e Clear P3 no bombo.
Acrescente a essas incomparáveis opções de acabamento, uma tarola de 7x13" para um soco extra, e lugs Classic
Dominion, e este kit não só é apelativo, como também muito versátil no estúdio e no palco. Inclui timbalões de 8x10" e
9x12", timbalão de chão de 14x16",  bombo de 18x22", tarola de 7x13", aros triplos flangeados e hardware cromado.
Acabamento em SILVER SPARKLE.

DM-ASH-622-GB DDRUM DOMINION BIRCH 6P SH PK W/ASH VENEER GB 1.173,0000

O kit de 6 peças da Ddrum Dominion Series com revestimento exterior de cinza exótica e acabamento lacado apresenta
pontas de bétula, tarola e bombo  de 10 com aquela estética de perfuração profunda, todas as peças com cabeças REMO
de primeira qualidade - Pinstripe para os toms, Reverse Dot na tarola, e Clear P3 no bombo. Acrescente a esse laço de
correspondência com aros fundidos, uma configuração popular, e lugs Classic Dominion, e este kit não só é apelativo, como
tem um som muito competente. Inclui timbalões de 8x10" e 9x12", timbalões de chão de 14x14" e 14x16", bombo de 20x22",
tarola de 7x13" com aros fundidos. Acabamento em GREEN BURST.

DM-ASH-622-GN DDRUM DOMINION BIRCH 6P SH PK W/ASH VENEER GN 1.173,0000

O kit de 6 peças da Ddrum Dominion Series com revestimento exterior de cinza exótica e acabamento lacado apresenta
pontas de bétula, tarola e bombo  de 10 com aquela estética de perfuração profunda, todas as peças com cabeças REMO
de primeira qualidade - Pinstripe para os toms, Reverse Dot na tarola, e Clear P3 no bombo. Acrescente a esse laço de
correspondência com aros fundidos, uma configuração popular, e lugs Classic Dominion, e este kit não só é apelativo, como
tem um som muito competente. Inclui timbalões de 8x10" e 9x12", timbalões de chão de 14x14" e 14x16", bombo de 20x22",
tarola de 7x13" com aros fundidos. Acabamento em GLOSS NATURAL.

DM-ASH-622-RB DDRUM DOMINION BIRCH 6P SH PK W/ASH VENEER RB 1.173,0000

O kit de 6 peças da Ddrum Dominion Series com revestimento exterior de cinza exótica e acabamento lacado apresenta
pontas de bétula, tarola e bombo  de 10 com aquela estética de perfuração profunda, todas as peças com cabeças REMO
de primeira qualidade - Pinstripe para os toms, Reverse Dot na tarola, e Clear P3 no bombo. Acrescente a esse laço de
correspondência com aros fundidos, uma configuração popular, e lugs Classic Dominion, e este kit não só é apelativo, como
tem um som muito competente. Inclui timbalões de 8x10" e 9x12", timbalões de chão de 14x14" e 14x16", bombo de 20x22",
tarola de 7x13" com aros fundidos. Acabamento em RED BURST.

DM-ASH-622-TBK DDRUM DOMINION BIRCH 6P SH PK W/ASH VENEER TB 1.173,0000

O kit de 6 peças da Ddrum Dominion Series com revestimento exterior de cinza exótica e acabamento lacado apresenta
pontas de bétula, tarola e bombo  de 10 com aquela estética de perfuração profunda, todas as peças com cabeças REMO
de primeira qualidade - Pinstripe para os toms, Reverse Dot na tarola, e Clear P3 no bombo. Acrescente a esse laço de
correspondência com aros fundidos, uma configuração popular, e lugs Classic Dominion, e este kit não só é apelativo, como
tem um som muito competente. Inclui timbalões de 8x10" e 9x12", timbalões de chão de 14x14" e 14x16", bombo de 20x22",
tarola de 7x13" com aros fundidos. Acabamento em TRANSPARENT BLACK.
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Série Dios

DS-MP-320-RCS DDRUM DIOS MAPLE 3P SH PK RED CHERRY SPARKLE 1.238,0000

O kit de bateria da ddrum, recupera de volta a estética original do baixo profundo do bombo. As conchas de acér norte
americano formam o núcleo deste organismo de qualidade profissional. Equipado com lugs de tubo cromado da Ddrum
originais. O hardware da concha Dio foi actualizada para incluir o sistema Fixpitch patenteado pela Ddrum. Isto permite a
máxima ressonância com maior estabilidade. Os bombos apresentam Resolifts que «permitem que o bombo seja
desacoplado do chão, bem como proporcionar estabilidade adicional para minimizar o deslizamento para a frente. As
âncoras do bombo apresentam agora pontas de borracha, para permitir que o bombo seja armazenado verticalmente se
necessário, protegendo os aros de madeira correspondentes. Acabamento em verniz curado por UV para o aspecto mais
deslumbrante possível. Disponível em tamanhos mais pequenos para tocar mais rápido e divertido: 8x12" timbalão, 14x14"
timbalão de chão e 20x20" de bombo. Acabamento em CHERRY SPARKLE VERMELHO.

DS-MP-320-SB DDRUM DIOS MAPLE 3P SH PK SATIN BLACK 1.238,0000

O kit de bateria da ddrum, recupera de volta a estética original do baixo profundo do bombo. As conchas de acér norte
americano formam o núcleo deste organismo de qualidade profissional. Equipado com lugs de tubo cromado da Ddrum
originais. O hardware da concha Dio foi actualizada para incluir o sistema Fixpitch patenteado pela Ddrum. Isto permite a
máxima ressonância com maior estabilidade. Os bombos apresentam Resolifts que «permitem que o bombo seja
desacoplado do chão, bem como proporcionar estabilidade adicional para minimizar o deslizamento para a frente. As
âncoras do bombo apresentam agora pontas de borracha, para permitir que o bombo seja armazenado verticalmente se
necessário, protegendo os aros de madeira correspondentes. Acabamento em verniz curado por UV para o aspecto mais
deslumbrante possível. Disponível em tamanhos mais pequenos para tocar mais rápido e divertido: 8x12" timbalão, 14x14"
timbalão de chão e 20x20" de bombo. Acabamento em SATIN BLACK

DS-MP-324-EGS DDRUM DIOS MAPLE 3P SH PK EMERALD GREEN SPARKLE1.346,0000

O kit de bateria da ddrum, recupera de volta a estética original do baixo profundo do bombo. As conchas de acér norte
americano formam o núcleo deste organismo de qualidade profissional. Equipado com lugs de tubo cromado da Ddrum
originais. O hardware da concha Dio foi actualizada para incluir o sistema Fixpitch patenteado pela Ddrum. Isto permite a
máxima ressonância com maior estabilidade. Os bombos apresentam Resolifts que «permitem que o bombo seja
desacoplado do chão, bem como proporcionar estabilidade adicional para minimizar o deslizamento para a frente. As
âncoras do bombo apresentam agora pontas de borracha, para permitir que o bombo seja armazenado verticalmente se
necessário, protegendo os aros de madeira correspondentes. Acabamento em verniz curado por UV para o aspecto mais
deslumbrante possível. Disponível em tamanhos mais pequenos para tocar mais rápido e divertido: 8x12" timbalão, 14x14"
timbalão de chão e 20x20" de bombo. Acabamento em EMERALD GREEN SPARKLE.

DS-MP-324-RCS DDRUM DIOS MAPLE 3P SH PK RED CHERRY SPARKLE 1.346,0000

O kit de bateria da ddrum, recupera de volta a estética original do baixo profundo do bombo. As conchas de acér norte
americano formam o núcleo deste organismo de qualidade profissional. Equipado com lugs de tubo cromado da Ddrum
originais. O hardware da concha Dio foi actualizada para incluir o sistema Fixpitch patenteado pela Ddrum. Isto permite a
máxima ressonância com maior estabilidade. Os bombos apresentam Resolifts que «permitem que o bombo seja
desacoplado do chão, bem como proporcionar estabilidade adicional para minimizar o deslizamento para a frente. As
âncoras do bombo apresentam agora pontas de borracha, para permitir que o bombo seja armazenado verticalmente se
necessário, protegendo os aros de madeira correspondentes. Acabamento em verniz curado por UV para o aspecto mais
deslumbrante possível. Disponível em tamanhos mais pequenos para tocar mais rápido e divertido: 9x13" timbalão, 14x16"
timbalão de chão e 20x24" de bombo. Acabamento em RED CHERRY SPARKLE.

DS-MP-324-SB DDRUM DIOS MAPLE 3P SH PK SATIN BLACK 1.346,0000

O kit de bateria da ddrum, recupera de volta a estética original do baixo profundo do bombo. As conchas de acér norte
americano formam o núcleo deste organismo de qualidade profissional. Equipado com lugs de tubo cromado da Ddrum
originais. O hardware da concha Dio foi actualizada para incluir o sistema Fixpitch patenteado pela Ddrum. Isto permite a
máxima ressonância com maior estabilidade. Os bombos apresentam Resolifts que «permitem que o bombo seja
desacoplado do chão, bem como proporcionar estabilidade adicional para minimizar o deslizamento para a frente. As
âncoras do bombo apresentam agora pontas de borracha, para permitir que o bombo seja armazenado verticalmente se
necessário, protegendo os aros de madeira correspondentes. Acabamento em verniz curado por UV para o aspecto mais
deslumbrante possível. Disponível em tamanhos mais pequenos para tocar mais rápido e divertido: 9x13" timbalão, 14x16"
timbalão de chão e 20x24" de bombo. Acabamento em SATIN BLACK.
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Série Dios

DS-MP-324-SG DDRUM DIOS MAPLE 3P SH PK SATIN GOLD 1.346,0000

O kit de bateria da ddrum, recupera de volta a estética original do baixo profundo do bombo. As conchas de acér norte
americano formam o núcleo deste organismo de qualidade profissional. Equipado com lugs de tubo cromado da Ddrum
originais. O hardware da concha Dio foi actualizada para incluir o sistema Fixpitch patenteado pela Ddrum. Isto permite a
máxima ressonância com maior estabilidade. Os bombos apresentam Resolifts que «permitem que o bombo seja
desacoplado do chão, bem como proporcionar estabilidade adicional para minimizar o deslizamento para a frente. As
âncoras do bombo apresentam agora pontas de borracha, para permitir que o bombo seja armazenado verticalmente se
necessário, protegendo os aros de madeira correspondentes. Acabamento em verniz curado por UV para o aspecto mais
deslumbrante possível. Disponível em tamanhos mais pequenos para tocar mais rápido e divertido: 9x13" timbalão, 14x16"
timbalão de chão e 20x24" de bombo. Acabamento em SATIN GOLD..

DS-MP-522-RCS DDRUM DIOS MAPLE 5P SH PK RED CHERRY SPARKLE 1.720,0000

O kit de bateria da ddrum, recupera de volta a estética original do baixo profundo do bombo. As conchas de acér norte
americano formam o núcleo deste organismo de qualidade profissional. Equipado com lugs de tubo cromado da Ddrum
originais. O hardware da concha Dio foi actualizada para incluir o sistema Fixpitch patenteado pela Ddrum. Isto permite a
máxima ressonância com maior estabilidade. Os bombos apresentam Resolifts que «permitem que o bombo seja
desacoplado do chão, bem como proporcionar estabilidade adicional para minimizar o deslizamento para a frente. As
âncoras do bombo apresentam agora pontas de borracha, para permitir que o bombo seja armazenado verticalmente se
necessário, protegendo os aros de madeira correspondentes. Acabamento em verniz curado por UV para o aspecto mais
deslumbrante possível. Disponível em tamanhos mais pequenos para tocar mais rápido e divertido: 7x10" e 8x12" timbalão,
14x14" e 14x16" timbalão de chão e 20x22" de bombo. Acabamento em RED CHERRY SPARKLE.

DS-MP-522-SB DDRUM DIOS MAPLE 5P SH PK SATIN BLACK 1.720,0000

O kit de bateria da ddrum, recupera de volta a estética original do baixo profundo do bombo. As conchas de acér norte
americano formam o núcleo deste organismo de qualidade profissional. Equipado com lugs de tubo cromado da Ddrum
originais. O hardware da concha Dio foi actualizada para incluir o sistema Fixpitch patenteado pela Ddrum. Isto permite a
máxima ressonância com maior estabilidade. Os bombos apresentam Resolifts que «permitem que o bombo seja
desacoplado do chão, bem como proporcionar estabilidade adicional para minimizar o deslizamento para a frente. As
âncoras do bombo apresentam agora pontas de borracha, para permitir que o bombo seja armazenado verticalmente se
necessário, protegendo os aros de madeira correspondentes. Acabamento em verniz curado por UV para o aspecto mais
deslumbrante possível. Disponível em tamanhos mais pequenos para tocar mais rápido e divertido: 7x10" e 8x12" timbalão,
14x14" e 14x16" timbalão de chão e 20x22" de bombo. Acabamento em SATIN BLACK.

DS-MP-522-SG DDRUM DIOS MAPLE 5P SH PK SATIN GOLD 1.720,0000

O kit de bateria da ddrum, recupera de volta a estética original do baixo profundo do bombo. As conchas de acér norte
americano formam o núcleo deste organismo de qualidade profissional. Equipado com lugs de tubo cromado da Ddrum
originais. O hardware da concha Dio foi actualizada para incluir o sistema Fixpitch patenteado pela Ddrum. Isto permite a
máxima ressonância com maior estabilidade. Os bombos apresentam Resolifts que «permitem que o bombo seja
desacoplado do chão, bem como proporcionar estabilidade adicional para minimizar o deslizamento para a frente. As
âncoras do bombo apresentam agora pontas de borracha, para permitir que o bombo seja armazenado verticalmente se
necessário, protegendo os aros de madeira correspondentes. Acabamento em verniz curado por UV para o aspecto mais
deslumbrante possível. Disponível em tamanhos mais pequenos para tocar mais rápido e divertido: 7x10" e 8x12" timbalão,
14x14" e 14x16" timbalão de chão e 20x22" de bombo. Acabamento em SATIN GOLD.

DS-MPZ-522-GN DDRUM DIOS MAPLE 5P SPK W/EXOTIC ZEBRA WOOD VENEER2.649,0000

Se alguma vez estiver à procura de um kit para fazer ciúmes ao resto da banda, é isto! O kit Ddrum Dios com um folheado
exótico de zebrawood tem a quantidade perfeita de estilo e função que certamente será a inveja de cada etapa que atinge.
As finas conchas de bordo norte-americanas produzem o som inconfundível pelo qual a linha de baterias da Dios é
conhecida. O kit de edição limitada apresenta o hardware patenteado da ddrum, incluindo o seu sistema patenteado de
montagem Fixpitch e Reso Lift. Juntamente com as ferragens cromadas pretas e as bolotas tubulares clássicas da trompa,
este é um kit que tem de ser frontal e central. Inclui: timbalões de 7x10" e 8x12", timbalões de chão 14x14" e 14x16" e
bombo 20x22".
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Série Hybrid

HYBRID-5-PLAYER DDRUM HYBRID 5 KIT BLACK 861,0000

Hybrid 5 é um kit de bateria acústica totalmente funcional com a adição de triggers Acústicos Pro que são líderes da
indústria. Muda sem problemas de uma configuração totalmente acústica para uma configuração totalmente electrónica,
simplesmente mudando para cabeças de tambor de malha e deixando os triggers incorporados fazer o resto. Este kit pode
mesmo ser utilizado como um kit acústico de baixo volume, misturando os melhores aspectos das baterias acústicas e
electrónicas para o som híbrido ideal. A Hybrid 5 tem uma versatilidade ilimitada para tocar ao vivo, gravar em estúdio, ou
simplesmente desabafar em casa. Inclui timbalões de 7x10" e 8x12", timbalão de chão 14x16", tarola de 6x14", kick 18x22",
dois braços de montagem de timbalão com dois grampos de ligação e um conjunto de pernas para o timbalão de chão.
Acabamento em SATIN BLACK LACQUER PRETO

HYBRID-5-PLAYER-WHDDRUM HYBRID 5 KIT WHITE 770,0000

Hybrid 5 é um kit de bateria acústica totalmente funcional com a adição de triggers Acústicos Pro que são líderes da
indústria. Muda sem problemas de uma configuração totalmente acústica para uma configuração totalmente electrónica,
simplesmente mudando para cabeças de tambor de malha e deixando os triggers incorporados fazer o resto. Este kit pode
mesmo ser utilizado como um kit acústico de baixo volume, misturando os melhores aspectos das baterias acústicas e
electrónicas para o som híbrido ideal. A Hybrid 5 tem uma versatilidade ilimitada para tocar ao vivo, gravar em estúdio, ou
simplesmente desabafar em casa. Inclui timbalões de 7x10" e 8x12", timbalão de chão 14x16", tarola de 6x14", kick 18x22",
dois braços de montagem de timbalão com dois grampos de ligação e um conjunto de pernas para o timbalão de chão.
Acabamento em WHITE WRAP.

HYBRID-6-BLK-RED DDRUM HYBRID 6 KIT BLACK 957,0000

O Kit Hybrid 6 é a criação dos melhores engenheiros da Ddrum. É um conjunto de bateria acústicos totalmente funcional
com a adição de triggers Acoustic Pro que são líderes na indústria. Mudar sem problemas de uma configuração totalmente
acústica para uma configuração totalmente electrónica simplesmente mudando para mesh heads e deixando os triggers
incorporados fazer o resto. Este kit pode mesmo ser utilizado como um kit acústico de baixo volume, misturando os
melhores aspectos dos tambores acústicos e electrónicos para o som híbrido ideal. O Híbrido 6 tem versatilidade ilimitada
para tocar ao vivo, gravar em estúdio ou simplesmente praticar em casa. Inclui: timbalões de 7x10" e 7x12", timbalão de
chão de 12x14" e 12x16", tarola de 6x13", bombo de 20x20", dois braços de montagem dos timbalões com dois grampos de
ligação e dois conjuntos de pernas para o timbalão de chão. Acabamento em SATIN BLACK LACQUER PRETO.

HYBRID-6-WHT DDRUM Hybrid 6 KIT WHITE 856,0000

O Kit Hybrid 6 é a criação dos melhores engenheiros da Ddrum. É um conjunto de bateria acústicos totalmente funcional
com a adição de triggers Acoustic Pro que são líderes na indústria. Mudar sem problemas de uma configuração totalmente
acústica para uma configuração totalmente electrónica simplesmente mudando para mesh heads e deixando os triggers
incorporados fazer o resto. Este kit pode mesmo ser utilizado como um kit acústico de baixo volume, misturando os
melhores aspectos dos tambores acústicos e electrónicos para o som híbrido ideal. O Híbrido 6 tem versatilidade ilimitada
para tocar ao vivo, gravar em estúdio ou simplesmente praticar em casa. Inclui: timbalões de 7x10" e 7x12", timbalão de
chão de 12x14" e 12x16", tarola de 6x13", bombo de 20x20", dois braços de montagem dos timbalões com dois grampos de
ligação e dois conjuntos de pernas para o timbalão de chão. Acabamento em WHITE WRAP.
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Kits de batería electrónica

E-FLEX DDRUM KIT DD E-FLEX BLACK RED 312,0000

E-Flex é um kit de bateria electrónica ideal para principiantes, assim como para qualquer baterista que procure uma solução
simples e fácil de usar para praticar. O Ddrum E-Flex tem PADS de malha muito reactivos tanto nos toms como nos Snares.
Tanto os pedais do controlador de Hi-Hats como os pedais de controlador de Bombo foram desenhados para ter uma
reposta muito natural. O E-Flex também possui um modo de Bombo duplo, permitindo que o controlador de Hi-hat seja
usado como um segundo Bombo.
Características do Produto:
3 - Pads de Mesh de 6 polegadas para os TOMS
1- Pad de Mesh de 6 polegadas de dupla zona para o SNARE
1- Prato de 9 polegadas para Crash Cymbal com função Choke
1- Prato de 9 polegadas para Ride Cymbal com função Choke e Zona Bell
1- Prato de 9 polegadas para Hi-Hat
1- Pedal Controlador de Hi-Hat
1- Pedal Controlador de Bombo
1- Banco
1- Rack completo
1- Par de Baquetas

Especificações adicionais:
Pads de malha (mesh) para um desempenho silencioso e responsivo
Pad de Snare de zona dupla para um desempenho realista
3 Pads de Tom pads, 2 Pads de cymbals e 1 de hi-hat
Pedal de bombo e controlador de hi-hat com excelente capacidade de resposta
12 kits de bateria pré-configurados com óptimos sons
O modo de bombo duplo usa o controlador hi-hat como um segundo baixo
Metrônomo embutido

Inclui:
Banco, Baquetas e suporte para baquetas
Design elegante e compacto para uma pegada mais pequena
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Triggers

CE-TOUR-PACK DDRUM CHROME ELITE TRIGGER PACK W/CASE & CABLES354,0000

Os triggers de bateria Chrome Elite representam o auge da construção e desempenho do trigger num novo acabamento
cromado. Possuem um transdutor e feixe de cabos actualizados. São compatíveis com quase todos os módulos de bateria.
Desde que tenham uma tomada de 1/4 e definições de parâmetros para sensibilidade. Utilize-os para criar o seu próprio
conjunto de bateria híbrida. Inclui triggers para um kit padrão de 5 peças: 3 triggers de uma zona para timbalão, 1 triggers
de bombo e 1 trigger de dupla zona para a tarola. 4 Cabos 6999 para timbalões e bombo. Incluí uma hard case com interior
almofadado.

CETKIT DDRUM CHROME ELITE TRIGGER PACK 253,0000

Os triggers de bateria Chrome Elite representam o auge da construção e desempenho do trigger num novo acabamento
cromado. Possuem um transdutor e feixe de cabos actualizados. São compatíveis com quase todos os módulos de bateria.
Desde que tenham uma tomada de 1/4 e definições de parâmetros para sensibilidade. Utilize-os para criar o seu próprio
conjunto de bateria híbrida. Inclui triggers para um kit padrão de 5 peças: 3 triggers de uma zona para timbalão, 1 triggers
de bombo e 1 trigger de dupla zona para a tarola

CETK DDRUM CHROME ELITE BASS DRUM TRIGGER 70,0000

Trigger de bombo. Os triggers de bateria Chrome Elite representam o auge da construção e desempenho do trigger num
novo acabamento cromado. Possuem um transdutor e feixe de cabos actualizados. São compatíveis com quase todos os
módulos de bateria. Desde que tenham uma tomada de 1/4 e definições de parâmetros para sensibilidade. Utilize-os para
criar o seu próprio conjunto de bateria híbrida.

CEDTS DDRUM CHROME ELITE DUAL SNARE TRIGGER 70,0000

Trigger de tarola de Zona Dupla. Os triggers de bateria Chrome Elite representam o auge da construção e desempenho do
trigger num novo acabamento cromado. Possuem um transdutor e feixe de cabos actualizados. São compatíveis com quase
todos os módulos de bateria. Desde que tenham uma tomada de 1/4 e definições de parâmetros para sensibilidade.
Utilize-os para criar o seu próprio conjunto de bateria híbrida

CETT DDRUM CHROME ELITE TOM TRIGGER 53,0000

Trigger para Timbalão. Os triggers de bateria Chrome Elite representam o auge da construção e desempenho do trigger
num novo acabamento cromado. Possuem um transdutor e feixe de cabos actualizados. São compatíveis com quase todos
os módulos de bateria Desde que tenham uma tomada de 1/4 e definições de parâmetros para sensibilidade. Utilize-os para
criar o seu próprio conjunto de bateria híbrida.

CE-TRANSDUCER DDRUM CHROME ELITE TRIGGER TRANSDUCER 7,0000

Transdutor de substituição para a série de triggers Chrome Elite. Instalação simples, soldando o fio vermelho ao PIN 2 e o
fio azul à terra. Utiliza um adesivo macio para fixar o Transdutor ao chassis. Pode ser usado em outros modelos de gatilhos
Ddrum!
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Triggers

AP-TOUR-PACK DDRUM ACOUSTIC PRO TRIGGER SET WITH CABLES 265,0000

Acoustic Pro Series Trigger Set com cabos e caixa. Com a sua soberba capacidade de rastreio, os triggers Acoustic Pro
estabelecem o padrão para a mecânica de disparo. Sem a necessidade de adesivos, os triggers Ddrum prendem-se aos
lados dos aros da bateria padrão. O ddrum Acoustic Pro Trigger Pack inclui tudo o que precisa para activar o seu kit no
palco. Inclui 3 triggers de timbalão, 1 trigger de bombo e 1 triggers de tarola de dupla zona, com todos os cabos
necessários, incluindo um cabo em Y para triggers de bombo separados e triggers de tarola. Inclui uma mala de viagem
dura com interior de espuma.

TKIT DDRUM ACOUSTIC PRO TRIGGER KIT 188,0000

Liderando o caminho há mais de 30 anos, os gatilhos de tambor Ddrum Acoustic Pro estabelecem o padrão da indústria
para a activação de sons de bateria. Com a sua soberba capacidade de localização, são a primeira escolha para o
profissional perspicaz. Sem a necessidade de adesivos, os triggers de bateria prendem-se aos lados dos aros de bateria
padrão. O conjunto de triggers inclui todos os triggers necessários para transformar um kit de bateria de 5 peças num kit de
bateria híbrido: 3 triggers de timbalão, 1 trigger de tarola de zona dupla e 1 trigger de bombo.

TK DDRUM ACOUSTIC PRO KICK TRIGGER 53,0000

Trigger de bombo. Com a sua soberba capacidade de rastreio, os triggers Acoustic Pro estabelecem o padrão para a
mecânica de disparo. Sem necessidade de adesivos, o trigger do tambor de bombo prende-se ao aro em segundos. O seu
desenho especial minimiza o risco de marcação do acabamento do seu kit de bateria. A robusta ligação XLR dá até aos
bateristas mais pesados paz de espírito.

DTS DDRUM ACOUSTIC PRO SNARE TRIGGER DUAL ZONE 53,0000

Trigger de tarola de dupla zona . Com a sua soberba capacidade de rastreio, os triggers Acoustic Pro estabelecem um novo
padrão na mecânica de triggers. Sem a necessidade de adesivos, os triggers de Ddrum prendem-se aos lados dos aros dos
tambores de tamanho padrão. Este trigger de tarola apresenta duas zonas de disparo para a tarola e o aro. Utilizando um
cabo em Y, é possível aceder a dois canais a partir do módulo.

RS-TOUR-PACK DDRUM RS TRIGGER KIT WITH CABLES 147,0000

Conjunto de 5 triggers Red Shot com cabos e caixa. Os triggers Red Shot são a alternativa económica na linha de triggers
da Ddrum. Vêm em dois modelos diferentes: triggers de tarola/timbalão e triggers de bombo. Este pacote inclui 4 triggers de
tarola/timbalão e 1 trigger de bombo. Inclui os cabos necessários e uma mala de transporte robusta.

RSKIT DDRUM RED SHOT TRIGGER KIT 82,0000

O kit de 5 triggers da série Red Shot. Os triggers de Red Shot são a alternativa económica na linha de triggers da Ddrum.
Este pacote inclui 4 triggers de tarola/timbalão e 1 trigger de bombo.
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Triggers

RSKICK DDRUM RED SHOT BASS DRUM TRIGGE 29,0000

Trigger para bombo.  Os Triggers Red Shot são a alternativa económica na linha de triggers da Ddrum. Vêm em dois
modelos diferentes: trigger de tarola/timbalão e trigger de bombo.

RS DDRUM RED SHOT SNARE/TOM TRIGGER 17,0000

Trigger para tarola / timbalão. Os Triggers da Red Shot são a alternativa económica na linha de triggers da Ddrum. Vêm em
dois modelos diferentes: trigger de tarola/timbalão e gatilho de bombo

5005 DDRUM TRIGGER TRANSDUCER AP / RS / DRT [10187] 7,0000

Transdutor de substituição para Acoustic Pro, Red Shot e triggers descontinuados da série DRT. Estes transdutores
funcionam também como uma substituição por kits de baterias híbridas. Instalar simplesmente soldando o fio vermelho ao
PIN 2 e o fio azul à terra. Utilizar um adesivo macio para fixar o transdutor ao chassis.
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Accesorios batería electrónica

DD1M-PLUS DDRUM DD1M PLUS DRUM MODULE 215,0000

O módulo DD1M Plus é um módulo de som perfeito para qualquer baterista que queira entrar no mundo do triggering
acústico. 8 entradas para Triggers ou pad electrónicos, bem como uma 9ª entrada para um controlador de hi-hat. Com um
total de 335 sons à escolha, crie até 11 kits de utilizador com as suas próprias configurações. Firmware de activação
melhorado.

DDSCH-BLK DDRUM STUDIO CLASS ISOLATION HEADPHONES BLACK 150,0000

Os auscultadores fechados da Ddrum Studio Class , satisfazem a necessidade dos bateristas de atenuação de Db superior
e fidelidade de qualidade de estúdio, tudo isto num design incrivelmente confortável. Enquanto outros auscultadores de
isolamento podem fornecer protecção contra níveis de som prejudiciais e capacidade de reprodução áudio, os
auscultadores ddrum Studio Class levam o desempenho a um novo nível. Estes auscultadores profissionais pretos utilizam
almofadas auriculares incrivelmente confortáveis que albergam condutores de 40mm, produzindo áudio de alta precisão.
Estes auscultadores também proporcionam um isolamento sonoro passivo incrível de 36,7 dB. Acabamento em PRETO.

DDSCH-WHT DDRUM STUDIO CLASS ISOLATION HEADPHONES WHITE 150,0000

Os auscultadores fechados da Ddrum Studio Class , satisfazem a necessidade dos bateristas de atenuação de Db superior
e fidelidade de qualidade de estúdio, tudo isto num design incrivelmente confortável. Enquanto outros auscultadores de
isolamento podem fornecer protecção contra níveis de som prejudiciais e capacidade de reprodução áudio, os
auscultadores ddrum Studio Class levam o desempenho a um novo nível. Estes auscultadores profissionais pretos utilizam
almofadas auriculares incrivelmente confortáveis que albergam condutores de 40mm, produzindo áudio de alta precisão.
Estes auscultadores também proporcionam um isolamento sonoro passivo incrível de 36,7 dB. Acabamento em BRANCO.

6997 DDRUM CABLE Y PRO-DRT SNARE 22,0000

Cabo em Y para triggers de caixa de zona dupla. Os cabos Ddrum são concebidos para funcionar em conjunto com vários
dos seus modelos de triggers existentes. A ligação segura XLR oferece uma conectividade impecável e paz de espírito. A
escolha perfeita para palco e estúdio.

6998 DDRUM BAL TRS TRIGGER CABLE /TIP/RING/SLEEVE 22,0000

Cabo XLRh para TRS balanceado para trigger. Os cabos da Ddrum são concebidos para funcionar com muitos dos seus
modelos de triggers existentes. A ligação segura XLR oferece uma conectividade impecável e paz de espírito. A escolha
perfeita para palco e estúdio.

6999 DDRUM MONO TRIGGER CABLE 22,0000

Cabo XLRh para TRS balanceado para trigger. Os cabos da Ddrum são concebidos para funcionar com muitos dos seus
modelos de triggers existentes. A ligação segura XLR oferece uma conectividade impecável e paz de espírito. A escolha
perfeita para palco e estúdio.
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Accesorios batería electrónica

6999-RA DDRUM RIGHT ANGLE XLR TO TS TRIGGER CABLE 18,0000

Cabo de ângulo recto XLRh para TR mono, para triggers do kit Hybrid. Os cabos de tambor são concebidos para funcionar
em conjunto com vários dos seus modelos de trigger existentes. A ligação segura XLR oferece uma conectividade
impecável e paz de espírito. A escolha perfeita para palco e estúdio.

DDTC DDRUM ddrum Trigger Case 47,0000

Hard Case para o transporte de triggers Ddrum e acessórios
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Hardware

RXHP DDRUM RX SERIES HARDWARE PACK 278,0000

Quando os seus concertos exigem máximo desempenho noite após noite, o hardware da série RX é a resposta, a um preço
acessível. Não importa o estilo de música que toca, o hardware da Série RX resistirá a tudo o que soltar. O kit de hardware
RX inclui 1 suporte de 3 pernas RXHH, 1 suporte de RXSS Snare, 1 pedal RXP Bass Drum, 1 suporte de RXB3 Boom
Cymbal, e 1 suporte de RXCS Straight Cymbal Stand.
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