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Guitarras eléctricas serie ARTIST

DFH-CFH-NC DEAN DIMEBAG DEAN FROM HELL ML 694,0000

A DEAN Guitarra eléctrica Dimebag From Hell CHF coloca o design corporal favorito de Dime por detrás de um grafismo
deslumbrante. O elegante pescoço de mogno com pau-ferro é desenhado para a velocidade, enquanto que o Seymour
Duncan SH13 Dimebucker e o Design DMT do pescoço oferecem toda a sonoridade de alta potência que vais precisar.
Também inclui pontos inlays, forma clássica de cabeça em V, escala 24-3/4", e afinadores Grover. A ponte Floyd Rose
Special manter-te-á em forma.

DB-DOF DEAN DIMEBAG DIME O FLAGE ML 694,0000

A DEAN Dimebag Dime O Flame ML com um acabamento gráfico especial personalizado Dime O Flame. Está armada de
uma combinação versátil e poderosa de DMT Design e pickups Seymour Duncan SH13 Dimebucker. Inclui uma ponte Floyd
Rose Special tremolo com porca de bloqueio para cobrir qualquer efeito de dive-bombing que queiras fazer. O pescoço tem
um confortável perfil de mogno em V e incrustações de ponto abalone. A missão da DEAN Guitars sempre foi produzir as
melhores guitarras do mundo para ajudar os músicos a serem tão apaixonados por fazer música como por criar
instrumentos que são tocados nos palcos mais prestigiados e nos melhores estúdios em todo o mundo.

DB-DF DEAN DIMEBAG DIME O FLAME ML 694,0000

A DEAN Dimebag Dime O Flame ML com um acabamento gráfico especial personalizado Dime O Flame. Está armada de
uma combinação versátil e poderosa de DMT Design e pickups Seymour Duncan SH13 Dimebucker. Inclui uma ponte Floyd
Rose Special tremolo com porca de bloqueio para cobrir qualquer efeito de dive-bombing que queiras fazer. O pescoço tem
um confortável perfil de mogno em V e incrustações de ponto abalone. A missão da DEAN Guitars sempre foi produzir as
melhores guitarras do mundo para ajudar os músicos a serem tão apaixonados por fazer música como por criar
instrumentos que são tocados nos palcos mais prestigiados e nos melhores estúdios em todo o mundo.

DB-DS DEAN DIMEBAG DIME SLIME ML 721,0000

A Dean Dimebag Dime Slime ML ostenta um bonito tampo e vem com um acabamento especial Dime Slime. Está equipado
com uma combinação versátil e poderosa de pickups DMT Design e Seymour Duncan SH13 Dimebucker. Tem uma ponte
Floyd Rose Special tremolo com string lock nut para cobrir qualquer tremolo ou efeito de dive-bombing que queira fazer. O
pescoço tem um confortável perfil em mogno em V e incrustações de pontos pérola.

DB-FBD-TBZ DEAN DIMEBAG FAR BEYOND DRIVEN ML 614,0000

A Dean Dimebag FBD vem com as especificações e características da Dimebag ML com o mesmo nome. A sua
impressionante fama do tampo de ácer brilha juntamente com o clássico acabamento Trans Brazilia, perfeito não só para fãs
da Dime mas também para guitarristas que procuram a besta perfeita para com agressividade mas com classe. O corpo e
pescoço em mogno, com um Seymour Duncan SH6 BKBK na ponte e um DMT Design no pescoço oferecem um equilíbrio
perfeito para atacar com ritmos duros e solos agressivos. A fretboard de rosewood e o hardware correspondente completam
esta obra-prima.

DB-COWBOYS DEAN DIMEBAG PANTERA COWBOYS FROM HELL ML 347,0000

A fretboard é rápida e os pickups DMT Design são super agressivos. Apresentando o gráfico Pantera Cowboys de Hell, a
guitarra eléctrica Dean Dimebag Cowboys ML é o sonho de um guitarrista de metal. Características:- Corpo em Basswood -
Braço de Rosewood - Floyd Rose Special - DMT Design pickup- Design de Pantera Cowboys from Hell  com acabamento
brilhante.
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RZR-RUST DEAN DIME RAZORBACK RUST W/CASE 1.322,0000

Originalmente uma edição limitada da série personalizada dos EUA, Dean traz uma Razorback profissional com o lendário
desenho Rust. Corpo em mogno e pescoço em mogno de 3 peças com uma fretboard de 22 trastes para clareza e calor.
Equipado com um Seymour Duncan SH-13 Dimebucker na ponte e um Seymour Duncan 59 no pescoço para uma
verdadeira ferocidade tonal. Coberta com um sistema de tremolo Floyd Rose série 1000 para resistência e estabilidade de
afinação, esta guitarra está pronta para assumir qualquer tarefa. Inclui hardcase

RZR-DB-CBK-NC DEAN RAZORBACK DB CLASSIC BLACK 347,0000

Dimebag Darrell é altamente respeitado por ter um dos maiores sons de todos os tempos. O seu legado vive com a guitarra
eléctrica Dimebag Razorback DB. O corpo tem um design marcante, mas equilibrado. O pescoço de ácer tem uma fretboard
de rosewood com uma incrustação de lâmina de barbear no 12º traste para evocar o famoso colar Dimebag. As pickups
Dean Design libertam um tom fabuloso que certamente colocará um sorriso no rosto de qualquer fã Dimebag. Esta guitarra
eléctrica Dimebag Razorback DB, muito acessível, vem com hardware preto, afinadores Grover, uma ponte Tune-o-Matic e
potenciómetros Dimebag.

RZR-LTNG DEAN RAZORBACK LIGHTNING 961,0000

Por exigência popular, Dean traz um Razorback de grau profissional com o gráfico do relâmpago. Esta guitarra tem tudo o
que se poderia pedir às mentes de Dean e Dime. Corpo em mogno, construção de 3 peças em mogno. com uma fretboard
de 22 trastes Jumbo de rosewood  para clareza e calor do som. Carregado com um Seymour Duncan Dimebucker na ponte
e um Seymour Duncan 59 no pescoço para uma verdadeira diversidade tonal composta por pedaços brutais, limpezas
cremosas e pistas. Completa com um sistema de tremolo Floyd Rose série 1000 para resistência e estabilidade de afinação,
esta guitarra está pronta para assumir qualquer tarefa que surja no seu caminho. Inclui hardcase.

STHF-DS DEAN STEALTH FLOYD FM DIME SLIME W CASE 961,0000

Com uma forma de corpo clássica da Dean, um acabamento distinto e os humbuckers Seymour Duncan SH-13 Dimebucker
e DMT DimeTime, o Stealth Floyd DS é uma guitarra verdadeiramente única. Para os guitarristas que procuram um
instrumento que os diferencie e lhes dê um tom poderoso, esta é a escolha perfeita. O belo topo de ácer de chama no corpo
de mogno acrescenta ao incrível visual desta guitarra.

STHF-TBZ DEAN STEALTH FLOYD FM TRANS BRAZILIA W CASE 961,0000

Com uma forma de corpo clássica de Dean, um acabamento característico Trans Brazilia, Seymour Duncan SH-13
Dimebucker Humbuckers e DMT DimeTime Series, a guitarra Stealth Floyd é um instrumento verdadeiramente único. Vem
de série com um corpo de mogno, topo de acér flamejado, e pescoço de conjunto de mogno. Esta guitarra tem também uma
fretboard de ébano com incrustações. Perfeito para músicos que procuram um instrumento que os diferencie e lhes dê um
tom poderoso, vem também com uma case Hardshell.

EPZ-F-CBK DEAN ERIC PETERSON Z FLOYD CLASSIC BLACK 1.015,0000

Directamente da mente de um dos nomes mais reconhecidos e amados do thrash metal vem a nova Eric Peterson Z! Esta é
uma guitarra de topo que parece um Dean clássico, mas pronta para o ataque que é preciso tocar os estilos mais agressivos
do metal. Com um corpo em mogno e um pescoço em acér de 3 peças  com a freatboard de ébano, oferece a combinação
perfeita de calor. A construção do pescoço, equipada com pickups activos EMG 81/85 e coberta com um sistema de tremolo
Floyd Rose 1000 Series tornam esta besta perfeita para ritmos agitados e pesados.
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KS-V-F-SETHU DEAN KARL SANDERS V FLOYD GATE OD SETHU 1.015,0000

Desenhado em estreita colaboração com Karl Sanders, a Dean "Sethu" oferece várias características únicas não
encontradas na maioria dos instrumentos da Dean. Esta escala V de 25 1/2" tem um corpo sólido em mogno, uma fretboard
de 24" trastes jumbo em ebáno sobre um pescoço de mogno de 3 peças e um perfil de pescoço em V que é complementado
pelo seu raio de 14" para tornar o acto de tocar praticamente sem esforço. Visualmente intenso (com o design Sethu) bem
como universal para tocadores de todas as formas de metal. Com o sistema de tremolo muito estável de Floyd Rose série
1000 e um Seymour Duncan Invader de alto ganho na ponte, bem como uma brutal Distorção Seymour Duncan no pescoço,
o sustain e o ganho são ilimitados!

KKV-BKS DEAN KERRY KING SIGNATURE V BLACK SATIN W/CASE1.352,0000

A guitarra Kerry King V Signature é o auge da arte artesanal. Kerry King, guitarrista fundador de Slayer, é um dos músicos
mais reconhecidos e venerados da indústria do rock, vivendo a história do Heavy Metal, e um dos guitarristas mais
respeitados do planeta. Esta guitarra foi criada como um desenho único, com um nível de precisão notável. Um corpo de
mogno com um pescoço de ácer de 3 peças com uma escala especial Kerry King de 24,75 de comprimento e forma de
pescoço em C. 24 trastes jumbo, fretboard de ébano e incrustações cruzadas de pregos. A electrónica apresenta na ponte
os pickups EMG 81 e 85 com PA2 Preamp Booster. A arredondar esta guitarra icónica está um sistema de tremolo Kahler
Hybrid. Case de transporte incluída.

MAS-TYRANT-TIN-MANDEAN MICHAEL AMOTT TYRANT TIN MAN 1.021,0000

Dean não se retrai. Esta é a versão profissional Chrome Tyrant de Michael Amott's, que não o vai arruinar. O acabamento
metálico prateado com um pickguard cromado exige respeito por qualquer pessoa que brinque com esta besta. Equipada
com um pickup de ponte DMT Tyrant dos EUA e uma Time Capsule DMT dos EUA no pescoço, esta guitarra traz todos os
tons necessários para um metal de alto ganho com cabos cremosos e tons limpos e suaves. Fretboard de ébano com
incrustações personalizadas de pérolas Valknut que não deixam nenhuma pedra sem remover.

MAS-TYRANTX-SPLT DEAN MICHAEL AMOTT TYRANT X SPLATTER 283,0000

Modelado a partir do machado de assinatura do guitarrista Michael Amotts, esta coisa grita heavy metal! O corpo e o
pescoço são de mogno maciço, enquanto que o pickups humbucker DMT Design de elevado ganho criam graves super
espessos e agudos com separação de orelhas para uma combinação tonal maravilhosa. O acabamento salpicado de
sangue foi especificamente escolhido por Michael para um olhar intenso e brutal que capta definitivamente a atenção das
pessoas!

MS-STD DEAN MICHAEL SCHENKER BOLT-ON STANDARD 283,0000

A guitarra eléctrica Dean Michael Schenker Standard é um modelo de assinatura Michael Schenker acessível com um
acabamento clássico a preto e branco. Apresenta o clássico pescoço Série II V, um corpo de madeira, pescoço de acér
aparafusado, pickups duplos e sintonizadores Grover.

MS-CUSTOM-FLAMES DEAN MICHAEL SCHENKER CUSTOM FLAMES W CASE 667,0000

Antigo membro do UFO e membro fundador de Scorpions e do Grupo de  Michael Schenker, a guitarra eléctrica Michael
Schenker Custom Flames V da Dean apresenta um corpo de mogno tonal com gráficos de chamas personalizadas
Schenker, fretboard de ébano e DMT Schenker Lights Out DMT série Humbuckers para um instrumento muito agressivo.
Uma confortável guitarra ao estilo C com afinadores Grover, a Custom Flames V é uma incrível guitarra eléctrica que não se
pode dar ao luxo de perder.

3Pág.



202204/

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

Guitarras eléctricas Serie CLASSIC

CADI-1980-FM-TCS DEAN CADI 1980 FLAME MAPLE TRANS CHERRY SUNBURST540,0000

A série Classic não estaria completa sem o único e elegante Cadillac. Desde 1980, o Cadillac tem sido um dos elementos
básicos das guitarras Dean e é fiel às suas raízes a um preço acessível. O corpo em mogno e a construção do pescoço em
mogno ,oferecem todos os tons quentes e sustentação necessários para qualquer músico. Equipado com pickups da série
DMT Time Capsule para trazer de volta a nostalgia do original, sendo ao mesmo tempo capaz de tocar toda a música dos
estilos actuais.

CADI-1980-MAH DEAN CADILLAC 1980 NATURAL MAHOGANY 498,0000

A série Classic não estaria completa sem o único e elegante Cadillac. Desde 1980, o Cadillac tem sido um dos elementos
básicos das guitarras Dean e é fiel às suas raízes a um preço acessível. O corpo em mogno e a construção do pescoço em
mogno, oferecem todos os tons quentes e sustentação necessários para qualquer músico. Equipado com pickups da série
DMT Time Capsule para trazer de volta a nostalgia do original, sendo ao mesmo tempo capaz de tocar toda a música dos
estilos actuais.

CADIX-QM-TPB DEAN CADILLAC X QUILT MAPLE TRANS PURPLE BURST 372,0000

A nova linha da Série X oferece todas as características e estética das Dean de topo de gama a um preço que qualquer
pessoa pode pagar. Pescoço de acér de 22 trastes aparafusados com rosewood indiano. Encadernação no corpo, braço e
topo e os pickups DMT Design Zebra oferecem tudo o que um principiante ou um profissional experiente precisa. O
impressionante topo de ácer acolchoado com acabamento de roxo trans dá-lhe uma sensação verdadeiramente única.

ML-79-F-CBK DEAN ML 79 FLOYD CLASSIC BLACK 540,0000

Aquela que tudo começou. A série ML clássica! Desde 1977, a ML tem sido a bandeira das guitarras Dean e este modelo é
fiel às suas raízes a um preço acessível. O corpo em mogno e o pescoço em mogno oferecem todos os tons quentes e
sustentação necessários para qualquer músico. Equipado com pickups da série DMT Time Capsule para trazer de volta a
nostalgia do original,com um tremolo Floyd Rose Special adicionado para tocar toda a música dos estilos actuais. O corpo e
fretboard em rosewood indiano terminam tudo.

ML-79-F-TBZ DEAN ML 79 FLOYD FLAME TOP TRANS BRAZILIA 561,0000

A Dean ML79 incorpora algumas das melhores características do início da era Dean. O corpo em mogno e o espantoso topo
em ácer de chamas proporcionam uma grande sustentação. Parece fabuloso em tudo, desde o blues ao rock clássico até ao
metal. Apresentando um tremolo especial de Floyd Rose, 2 humbuckers de Dean, 22 trastes jumbo e um pescoço de
mogno. A ML79 é uma alegria de tocar, com um pescoço médio confortável, grande som e acção soberba.

MLX-F-BKS DEAN ML X FLOYD BLACK SATIN 372,0000

A nova linha da Série X oferece todas as características e estética da Dean de topo de gama a um preço que qualquer
pessoa pode pagar. Pescoço de ácer de 22 trastes aparafusados com rosewood indiano. O corpo, pescoço e cabeça e
pickups DMT Design zebra de alto ganho oferecem tudo o que um principiante ou um experiente profissional precisa. Este
MD é uma verdadeira besta com o seu acabamento em cetim preto ameaçador e o tremolo com licença Floyd Rose torna-o
adequado para qualquer guitarrista.
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MLX-QM-SC DEAN ML X QUILT MAPLE SCARY CHERRY 372,0000

A nova linha da Série X oferece todas as características e estética da Dean de topo de gama a um preço que qualquer
pessoa pode pagar. Pescoço de ácer de 22 trastes aparafusados com rosewood indiano. O corpo, pescoço e cabeça e
pickups DMT Design zebra de alto ganho oferecem tudo o que um principiante ou um experiente profissional precisa. Este
MD é uma verdadeira besta com o seu acabamento em cetim preto ameaçador e o tremolo com licença Floyd Rose torna-o
adequado para qualquer guitarrista.

MLX-QM-TBZ DEAN MLX QUILT MAPLE TRANS BRAZILIA 331,0000

A nova linha da Série X oferece todas as características e estética da Dean de topo de gama a um preço que qualquer
pessoa pode pagar. Pescoço de ácer de 22 trastes aparafusados com rosewood indiano. O corpo, pescoço e cabeça e
pickups DMT Design zebra de alto ganho oferecem tudo o que um principiante ou um experiente profissional precisa. Este
MD é uma verdadeira besta com o seu acabamento em cetim preto ameaçador e o tremolo com licença Floyd Rose torna-o
adequado para qualquer guitarrista.

TB-STH-BKS DEAN THOROUGHBRED STEALTH BLACK SATIN W/EMG 710,0000

A nova série seleccionada da Dean chegou! Concebido por músicos profissionais para músicos profissionais sem teres de
assaltar um banco. Estes modelos da Série Select têm um braço acetinado para um desempenho fácil e durabilidade
alargado. Corpos em mogno com pescoços em mogno de 3 peças. 22 trastes jumbo Ebony Fingerboards. Conjunto de fácil
acesso através da construção, Bonita topo Quilt com cabeça a condizer, e pickups exclusivos Seymour Duncan TB5 e
APH-1 num acabamento em pergaminho com padrão zebra e pedaços de vara para diferenciar o visual do resto. Sistema
de ponte Floyd Rose série 1000 para afinar com estabilidade e a fiabilidade. Controlos cónicos de áudio (taper -
Exponencial) para aquele controlo de volume suave sem destruir o tom. Para completar, acabamento de 5 camadas de
Corpo e Cabeça com encadernação de uma só lona de Pescoço para adicionar aquele salpico extra de classe.

V-79-CBK DEAN V 79 CLASSIC BLACK 498,0000

A série Classic não estaria completa sem a agressiva V! Desde 1977, o V tem sido um modelo básico de guitarras Dean e
mantendo-se fiel às suas raízes a um preço acessível. O corpo em mogno e a construção do pescoço em mogno oferecem
todos os tons quentes e sustentação necessários para qualquer guitarrista. Equipado com pickups da série DMT Time
Capsule para trazer de volta a nostalgia do original, ao mesmo tempo que ainda é capaz de tocar toda a música dos estilos
actuais. O binding no corpo e a fretboard de rosewood indiana amarra tudo junto.

V-79-FM-TCS DEAN V 79 FLAME MAPLE TRANS CHERRY SUNBURST 540,0000

A série Classic não estaria completa sem a agressiva V! Desde 1977, o V tem sido um modelo básico de guitarras Dean e
mantendo-se fiel às suas raízes a um preço acessível. O corpo em mogno e a construção do pescoço em mogno oferecem
todos os tons quentes e sustentação necessários para qualquer guitarrista. Equipado com pickups da série DMT Time
Capsule para trazer de volta a nostalgia do original, ao mesmo tempo que ainda é capaz de tocar toda a música dos estilos
actuais. O binding no corpo e a fretboard de rosewood indiana amarra tudo junto.

V-79-F-TCH DEAN V 79 FLOYD TRANS CHERRY 443,0000

A série Classic não estaria completa sem a agressiva V! Desde 1977, o V tem sido um modelo básico de guitarras Dean e
mantendo-se fiel às suas raízes a um preço acessível. O corpo em mogno e a construção do pescoço em mogno oferecem
todos os tons quentes e sustentação necessários para qualquer guitarrista. Equipado com pickups da série DMT Time
Capsule para trazer de volta a nostalgia do original, ao mesmo tempo que ainda é capaz de tocar toda a música dos estilos
actuais. O binding no corpo e a fretboard de rosewood indiana amarra tudo junto.
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V-79-TCH DEAN V 79 TRANS CHERRY

VX-F-BKS DEAN VX FLOYD BLACK SATIN 396,0000

A nova linha da Série X oferece todas as características e estética da Dean de topo de gama a um preço que qualquer
pessoa pode pagar. Pescoço de ácer com fretboard de 22 trastes de rosewood indiano. A encadernação no corpo, pescoço
e cabeça e os colectores de zebra concebidos pela DMT oferecem tudo o que um principiante ou um profissional experiente
precisa. Este V é uma verdadeira besta com o seu acabamento em cetim preto ameaçador e um tremolo Floyd Rose FR20
que o torna adequado para qualquer guitarrista.

VX-QM-TBZ DEAN VX QUILT MAPLE TRANS BRAZILIA 372,0000

A nova linha da Série X oferece todas as características e estética da Dean de topo de gama a um preço que qualquer
pessoa pode pagar. Pescoço de ácer com fretboard de 22 trastes de rosewood indiano. A encadernação no corpo, pescoço
e cabeça e os colectores de zebra concebidos pela DMT oferecem tudo o que um principiante ou um profissional experiente
precisa. Este V é uma verdadeira besta com o seu acabamento em cetim preto ameaçador e um tremolo Floyd Rose FR20
que o torna adequado para qualquer guitarrista.

Z-79-CBK DEAN Z 79 CLASSIC BLACK 498,0000

A série Classic não estaria completa sem o esmagador Z! Desde 1977, o Z tem sido um modelo básico de guitarras Dean,
mantendo-se fiel às suas raízes a um preço acessível. O corpo em mogno e a construção do pescoço em mogno oferecem
todos os tons quentes e sustentação necessários para qualquer guitarrista. Equipado com pickups da série DMT Time
Capsule para trazer de volta a nostalgia do original, ao mesmo tempo que ainda é capaz de soar bem em todos os estilos
musicais actuais.

Z-79-F-TCH DEAN Z 79 FLOYD TRANS CHERRY 540,0000

A série Classic não estaria completa sem o esmagador Z! Desde 1977, o Z tem sido um modelo básico de guitarras Dean,
mantendo-se fiel às suas raízes a um preço acessível. O corpo em mogno e a construção do pescoço em mogno oferecem
todos os tons quentes e sustentação necessários para qualquer guitarrista. Equipado com pickups da série DMT Time
Capsule para trazer de volta a nostalgia do original, ao mesmo tempo que ainda é capaz de soar bem em todos os estilos
musicais actuais.Com um acabamento de cerejeira trans, encadernação no corpo e fretboard de rosewood indiano, é mais
guitarra do que se poderia pedir ao preço certo.

Z-79-MAH DEAN Z 79 NATURAL MAHOGANY 498,0000

A série Classic não estaria completa sem o esmagador Z! Desde 1977, o Z tem sido um modelo básico de guitarras Dean,
mantendo-se fiel às suas raízes a um preço acessível. O corpo em mogno e a construção do pescoço em mogno oferecem
todos os tons quentes e sustentação necessários para qualquer guitarrista. Equipado com pickups da série DMT Time
Capsule para trazer de volta a nostalgia do original, ao mesmo tempo que ainda é capaz de soar bem em todos os estilos
musicais actuais. Com um acabamento natural em mogno, encadernação no corpo e na fretboard rosewood indiana é mais
guitarra do que se poderia pedir pelo preço certo.
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ZX-F-BKS DEAN ZX FLOYD BLACK SATIN 372,0000

A nova linha da Série X oferece todas as características e estética da Dean de topo de gama a um preço que qualquer
pessoa pode pagar. Pescoço de ácer com fretboard de 22 trastes de rosewood indiano. A encadernação no corpo, pescoço
e cabeça e os colectores de zebra concebidos pela DMT oferecem tudo o que um principiante ou um profissional experiente
precisa.  Este Z é uma verdadeira besta com o seu acabamento em cetim preto e um tremolo Floyd Rose FR20 que o torna
adequado para qualquer guitarrista.

ZX-QM-TBZ DEAN ZX QUILT MAPLE TRANS BRAZILIA 372,0000

A nova linha da Série X oferece todas as características e estética da Dean de topo de gama a um preço que qualquer
pessoa pode pagar. Pescoço de ácer com fretboard de 22 trastes de rosewood indiano. A encadernação no corpo, pescoço
e cabeça e os colectores de zebra concebidos pela DMT oferecem tudo o que um principiante ou um profissional experiente
precisa.  Esta Z não é construída apenas para rock, ostentando um belo topo de ácer acolchoado e o clássico acabamento
Trans Brazilia dá-lhe uma classe especial.
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CADI-SEL-3PU-CBK DEAN CADI SELECT 3 PICKUP CLASSIC BLACK 764,0000

Este lendário modelo de 3 pickups está agora disponível na Série Select! Os modelos da série Select têm pescoços de
mogno de 3 peças com acabamento acetinado para facilitar a sua reprodutibilidade. Corpo em mogno. Painéis de ébano
com 22 trastes jumbo. Pescoço colado com um Seymour Duncan na posição do pescoço com sustain infinito, com a adição
também de um terceiro Seymour Duncan APH-1 na posição do meio e o Seymour Duncan SH-5 na ponte com um ataque
espantoso. Todos pretos e com os postes das pickups visíveis. Para tocar em qualquer estilo, desde o rock mais limpo ao
mais pesado! Ponte tune-o-matic com a única peça de cauda de Cadi para grande sustentação. Potenciómetros
logarítmicos para um melhor controlo de volume sem destruir o tom. Para completar, 5 camadas no corpo e no cabeçote e 1
camada na prancha para aquele toque extra de classe.

CADI-SEL-CBK DEAN CADI SELECT CLASSIC BLACK 678,0000

A nova série Dean Select está aqui! Desenhado por músicos profissionais para músicos profissionais a um preço muito
acessível. Estes modelos da Série Select têm pescoços acetinados para facilitar a jogabilidade. Corpos de mogno com
pescoços de mogno de 3 peças. Painéis de ébano com 22 trastes jumbo. Fácil acesso aos últimos trastes graças à sua
construção, pescoço colado. Exclusivo Seymour Duncan SH5 e APH-1 pickups de zebra com postes expostos para
diferenciar esta guitarra do resto. Ponte Tune-O Matic com a peça de cauda exclusiva de Cadi para sustentação extra.
Potenciómetros logarítmicos para um melhor controlo de volume sem destruir o tom. Para completar, 5 camadas de ligação
no corpo e no cabeçote e 1 camada no tronco para aquele toque extra de classe.

CADI-SEL-F-QM-OSB DEAN CADI SELECT QUILT TOP FLOYD OCEAN BURST 817,0000

A nova série Dean Select está aqui! Desenhado por músicos profissionais para músicos profissionais a um preço muito
acessível. Estes modelos da Série Select têm pescoços acetinados para facilitar a jogabilidade. Corpos de mogno com
braço de mogno de 3 peças. Painéis de ébano com 22 trastes jumbo. Fácil acesso aos últimos trastes graças à sua
construção. Lindo topo de ácer acolchoado com cabeça a condizer, e pickups exclusivas Seymour Duncan TB5 e APH-1
estilo zebra com pickups expostos, para diferenciar esta guitarra do resto. Este modelo tem uma série Floyd Rose 1000 para
afinação estável. Potenciómetros logarítmicos para melhor controlar o volume sem destruir o tom. Para completar, 5
camadas de ligação no corpo e no cabeçote e 1 camada no tronco para aquele toque extra de classe.

EXILE-BRL-STQB DEAN EXILE SELECT BURLED POPLAR STQB 881,0000

Uma verdadeira força no mundo da guitarra para “rasgar”. A Exile é uma besta de flexibilidade tonal e de facilidade de tocar.
Pescoço de ácer de 3 peças com 24 ferragens, fretboard de ébano sobre um corpo de amieiro traz todo o tom e acesso para
alcance de qualquer nota. Combinado com captadores EMG 57tw/ 66tw cromados (escovados) exclusivos que podem ser
divididos em modo de bobina única com o volume push/ pull e os controlos de tonalidade. O padrão da board,
encadernação de corpo e cabeça de 5 folhas liga tudo com classe e ferocidade, tudo numa só guitarra.

EXILE-7-F-BRL-STQB DEAN EXILE SELECT FLOYD 7 STR BURLED POPLAR STQB1.042,0000

Para afinações baixas, de 7 cordas a Exile é uma besta quando se trata de flexibilidade tonal e tocabilidade. O pescoço de
acér de 3 peças com a fretboard de ébano de 24 trastes com fácil acesso às notas mais altas. O corpo de amieiro dá-nos o
melhor tom. O comprimento da escala de 25,5" torna-a uma bela mistura de afinações baixas e entonação perfeita para uma
reprodução rápida e devastadora. Combinado com os pickups únicos EMG 57tw/ 66tw cromados acetinados que podem ser
divididos em modo de bobina única com o volume push/pull e potenciómetros de tom.Inclui o tremolo Floyd Rose 1000, e
vem com um espantoso topo em álamo arqueado com binding de 5 camadas e sistema de binding do cabeçote que junta
tudo isto com classe e ferocidade numa só guitarra.

EXILE-F-BRL-STQB DEAN EXILE SELECT FLOYD BURLED POPLAR STQB 1.082,0000

Uma verdadeira máquina no mundo da shred guitar. A Exile é uma besta com muita flexibilidade tonal e grande facilidade
de reprodução.Um pescoço de ácer de 3 peças com uma fretboard de ébano com 24 trastes e um corpo de amieiro dão-lhe
um som espectacular. Graças à sua construção é possível aceder facilmente aos últimos trastes para tocar as passagens
superiores. Combinado com pickups exclusivos EMG 57tw/ 66tw cromados acetinados que podem ser divididos em
captadores simples graças aos potenciómetros de volume e tonalidade push/pull. Incluí sistema tremolo Floyd Rose 1000
Series , um espantoso topo de ácer acolchoado, com binding de 5 camadas e sistema de fixação de cabeçote, que reúne
tudo isto com classe e ferocidade numa só guitarra.
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EXILE-F-FL-BKS DEAN EXILE SELECT FLOYD FLUENCE BLACK SATIN 979,0000

A Exile é uma besta em termos de conforto de actuação e flexibilidade sonora. Super acessível nas notas altas. Corpo de
amieiro. Equipado com um conjunto de pickups da série Fishman Fluence Modern, pode adicionar sons  usando os seus
modos duplos com o botão de push/pull, uma característica espantosa que abre a porta a sons diferentes,
independentemente do estilo que toque. Sistema tremolo Floyd Rose série 1000.  Acabamento em preto acetinado com 3
peças de pescoço de ácer, fretboard de ébano com 24 trastes, binding do pescoço com a cabeça, e logótipo cromado, todos
juntos para realçar o melhor da sua peça.

EXILE-QM-SN DEAN EXILE SELECT QUILT TOP SATIN NATURAL 855,0000

Uma verdadeira força no mundo da guitarra para “rasgar”. A Exile é uma besta de flexibilidade tonal e de facilidade de tocar.
Pescoço de ácer de 3 peças com 24 ferragens, fretboard de ébano sobre um corpo de amieiro traz todo o tom e acesso para
alcance de qualquer nota. Combinado com captadores EMG 57tw/ 66tw cromados (escovados) exclusivos que podem ser
divididos em modo de bobina única com o volume push/ pull e os controlos de tonalidade. O padrão da board,
encadernação de corpo e cabeça de 5 folhas liga tudo com classe e ferocidade, tudo numa só guitarra.

ICON-SEL-CBK DEAN ICON SELECT CLASSIC BLACK 721,0000

A DEAN Icon é muito mais do que apenas um visual elegante. A guitarra é feita de materiais de alta qualidade, incluindo um
atraente topo esculpido e arqueado, corpo em mogno de grão apertado, Braço em mogno de três peças e uma
impressionante prancha de ébano. Pickups exclusivos Seymour Duncan SH5/APH-1 com todos os sons necessários, num
estilo tão universalmente admirado. Uma guitarra pronta para o palco com afinadores Grover e uma ponte Tune-o-matic em
hardtail CADI. Se um grande equilíbrio de qualidade e som é fundamental para ti, arranja um Ícone hoje e terás asas!

ICON-SEL-FM-OSB DEAN ICON SELECT FLAME TOP OCEAN BURST 764,0000

Há muito mais na Dean Icon Flametop do que a sua aparência discreta. A guitarra é feita de materiais de alta qualidade,
incluindo um atraente topo esculpido em arco de Ácer flamejado, corpo em mogno de grão apertado, um conjunto de 3
peças em mogno, no braço e uma deslumbrante prancha de ébano. O exclusivo Seymour Duncan SH-5 e o APH-1 captam
todos os sons que são necessários num estilo tão universalmente admirado. Os afinadores Grover e a ponte estilo
"tune-o-matic" para o cadi hardtail fazem que esta guitarra esteja pronta para o palco! Temos aqui um grande equilíbrio de
qualidade e som, que naturalmente é da maior importância para ti, pega numa Icon hoje mesmo e ganha as tuas asas!

MD24-FMF-TCH DEAN MD 24 SELECT FLAME FLOYD TRAN CHERRY 781,0000

A nova série Select do Dean está aqui! Desenhado por músicos profissionais para músicos profissionais a um preço incrível.
Os modelos MD da série seleccionada têm pescoços acetinados para facilitar a sua reprodução. Corpos de mogno com
pescoços de acér de 3 peças. Fretboard de ébano com 24 trastes de fácil acesso aos últimas notas. Tampos de ácer de
chama deslumbrantes e pickups exclusivas Seymour Duncan Direct Mount SH5 e APH-1 de zebra com postes de pickup
expostos para separar o aspecto da guitarra do resto. Ponte tune-o-mática com cauda dura de Cadi para maior sustain.
Potenciómetros logarítmicos para controlar o volume sem afectar o tom e a ligação no pescoço e no cabeço para aquele
toque extra de classe.

MD24-FM-TCH DEAN MD 24 SELECT FLAME TOP TRANS CHERRY 561,0000

A nova Série Select by Dean está aqui! Desenhada por músicos profissionais para músicos profissionais sem te deixar na
banca rota. Os modelos da série MD Select Series apresentam um braço Satin para maior facilidade de tocar e resistência.
Corpos de Basswood com bretboard de 3 peças. 24 trastes jumbo Ebony Fingerboards. Juntas de calcanhar de fácil acesso,
Exclusivos Mount Seymour Duncan TB-5 e pickups APH-1 com acabamento em Ácer flamejante e pedaços de vara lixados
para dar um aspecto diferente do resto. Sistema de ponte Floyd Rose série 1000 para afinar com estabilidade e a
fiabilidade. Knobs cónicos (Taper - Exponenciais) para um controlo suave sem destruir o tom. Para completar,
encadernação Braço e cabeça para adicionar aquele salpico extra de classe.
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MD24-F-CBK DEAN MD 24 SELECT FLOYD CLASSIC BLACK 641,0000

A nova série Dean Select está aqui! Desenhado por músicos profissionais para músicos profissionais a um preço incrível.Os
modelos da Série Select MD têm pescoços acetinados para facilitar a reprodução. Corpos de mogno com pescoços de ácer
de 3 peças. fretboard de ébano com 24 trastes para fácil acesso às notas mais altas e aos exclusivos pickups Seymour
Duncan Direct Mount SH5 e APH-1 de com abacamento em zebra que os distinguem dos restantes. Sistema de ponte Floyd
Rose 1000 Series para afinação de estabilidade e fiabilidade. Potenciómetros logarítmicos para controlar o volume sem
afectar o tom. E ainda por cima, ligando no pescoço e no cabeço para acrescentar aquele toque extra de classe.

MD24-F-CWH DEAN MD 24 SELECT FLOYD CLASSIC WHITE 641,0000

A nova Série Select by Dean está aqui! Desenhada por músicos profissionais para músicos profissionais sem te deixar na
banca rota. Os modelos da série MD Select Series apresentam um braço Satin para maior facilidade de tocar e resistência.
Corpos de Basswood com bretboard de 3 peças. 24 trastes jumbo Ebony Fingerboards. Juntas de calcanhar de fácil acesso,
Exclusivos Mount Seymour Duncan TB-5 e pickups APH-1 com acabamento em zebra parchment e pedaços de vara lixados
para dar um aspecto diferente do resto. Sistema de ponte Floyd Rose série 1000 para afinar com estabilidade e a
fiabilidade. Knobs cónicos (Taper - Exponenciais) para um controlo suave sem destruir o tom. Para completar,
encadernação Braço e cabeça para adicionar aquele salpico extra de classe.

ML-SEL-MS-K-SNBB DEAN ML SELECT 6 MULTI-SCALE KAHLER SNBB 2.074,0000

As Multiscales estão aqui! 24 trastes, desenho, entoação, ergonomia... não só o tornam natural para a mão, como dão ao
instrumento um aspecto próprio. O comprimento da escala de 27" a 25,5" acrescenta tensão às notas mais baixas para as
manter afinadas enquanto ainda têm o conforto de tocar com facilidade. Mas agora Dean vai para o nível seguinte e faz
parceria com Kahler para acrescentar o benefício de um sistema Kahler tremolo dos EUA feito especificamente para
guitarras multi-escala. Tem string lock nut da Kahler para manter a afinação das cordas estável quando bloqueada.
Equipado com um par de pickups Seymour Duncan Angled Sentient e Nazgul que se alinham perfeitamente com as cordas
para sons puros e precisos. Este ML de 7 cordas é verdadeiramente uma besta que combina a forma lendária do Dean com
a mais recente tecnologia. Uma combinação perfeita para o mundo multi-escala com o seu corpo de mogno, topo de acér
Burled , e pescoço de ácer de 3 peças com freatboard de ébano para manter um som quente, claro e afinado.

ML-SEL-7-CBK DEAN ML SELECT 7 STRING CLASSIC BLACK 761,0000

Este monstro da Série Select de 7 cordas tem um corpo em mogno com um pescoço em mogno de cetim de 3 peças para
facilitar a reprodução.Fretboard de ébano 22 trastes . Fácil acesso às notas altas, graças à sua construção, e aos exclusivos
pickups Seymour Duncan SH5 e APH-1 de acabamento mate com postes expostos para diferenciar a sua aparência do
resto. Ponte afina-o-matic para sustentação adicional. Potenciómetros logarítmicos para controlar o volume sem destruir o
tom.

ML-SEL-CBK DEAN ML SELECT CLASSIC BLACK 678,0000

Concebido por músicos profissionais para músicos profissionais sem teres de assaltar um banco. Estes modelos da Série
Select têm um braço acetinado para um desempenho fácil e durabilidade alargado. Corpos em mogno com pescoços em
mogno de 3 peças. 22 trastes jumbo Ebony Fingerboards. Conjunto de fácil acesso através da construção, Bonita topo Quilt
com cabeça a condizer, e pickups exclusivos Seymour Duncan TB5 e APH-1 num acabamento em pergaminho com padrão
zebra e pedaços de vara para diferenciar o visual do resto. Sistema de ponte Floyd Rose série 1000 para afinar com
estabilidade e a fiabilidade. Controlos cónicos de áudio (taper - Exponencial) para aquele controlo de volume suave sem
destruir o tom. Para completar, acabamento de 5 camadas de Corpo e Cabeça com encadernação de uma só lona de
Pescoço para adicionar aquele salpico extra de classe.
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ML-SEL-QM-OSB DEAN ML SELECT QUILT TOP OCEAN BURST 721,0000

Estes modelos da Série Select têm pescoços acetinados para facilitar a reprodução. Corpos de mogno com pescoços de
mogno de 3 peças. Fretboard de ébano com 22 trastes jumbo. Fácil acesso às notas superiores graças à sua construção.
Topo espectacular de ácer acolchoado com cabeça a condizer. Pickups exclusivos Seymour Duncan SH5 e APH-1 de zebra
e pickups expostos para diferenciar o aspecto das outras guitarras. Ponte tune-o-matic e cordas através do corpo para
sustain adicional. Potenciómetros logarítmicos para controlar o volume sem destruir o tom. Para completar, binding de 5
camadas no corpo e no cabeçote e encadernação de uma camada na fretboard para um toque extra de classe.

ML-SEL-F-QM-TBZ DEAN ML SELECT FLOYD QUILT TOP TRANS BRAZILIA 817,0000

A nova série Select do Dean está aqui! Desenhado por músicos profissionais para músicos profissionais a preços incríveis.
Estes modelos da Série Select têm pescoços acetinados para facilitar a reprodução. Corpos de mogno com pescoços de
mogno de 3 peças. Fretboard de ébano com 22 trastes jumbo. Fácil acesso às notas mais altas graças à sua construção,
belo topo de ácer acolchoado com cabeça a condizer, e pickups exclusivas Seymour Duncan TB5 e APH-1 e pickups
expostos para diferenciar o seu aspecto do resto. Sistema de ponte Floyd Rose série 1000 para estabilidade e fiabilidade de
afinação. Potenciómetros logarítmicos para controlar o volume sem destruir o tom. Para completar, encadernação de 5
camadas no corpo e no cabeçote e encadernação de uma só camada na placa para um toque extra de classe.

ML-SEL-FL-BKS DEAN ML SELECT FLUENCE BLACK SATIN 1.009,0000

Os modelos da Série Select são concebidos por músicos profissionais para músicos profissionais sem quebrar o seu
orçamento. Estes modelos apresentam pescoços acetinados para facilitar a reprodução e durabilidade. Corpos de mogno
com pescoços de mogno de 3 peças. fretboard de ébano com 22 trastes jumbo. Conjunto de fácil acesso Através da
construção, e a adição de um conjunto de pick-ups modernos Fishman Fluence com modos duplos torna as opções tonais
virtualmente infinitas. Cordas através da peça traseira do corpo para sustentação adicionada e potes cónicos de audio de
500k  para aquele som suave sem destruir o tom. Para completar, o corpo de 5 camadas e o cabeçote, o logótipo cromado e
o pescoço de uma só camada acrescentam um toque extra de classe.

NV-SEL-MRS DEAN NASHVEGAS SELECT METALLIC RED SATIN 587,0000

Uma guitarra com uma combinação perfeita de clássica e contemporânea! A Dean NashVegas Select Series tem
características especiais, incluindo um corpo em  basswood, uma prancha de 22 dedos em ébano num pescoço de acér de
3 peças, aspecto clássico e tudo o que um profissional precisa para subir ao palco. Ligados, os captadores exclusivos
Seymour Duncan SH-5 e APH1N produzem todos os sons limpos, azuis e metálicos, enquanto a série Floyd Rose 1000
mantém a entoação e permite a interpretação mais acrobática.

TB-SEL-CBK DEAN THOROUGHBRED SELECT CLASSIC BLACK 694,0000

A nova série seleccionada da Dean chegou! Concebido por músicos profissionais para músicos profissionais sem teres de
assaltar um banco. Estes modelos da Série Select têm um braço acetinado para um desempenho fácil e durabilidade
alargado. Corpos em mogno com pescoços em mogno de 3 peças. 22 trastes jumbo Ebony Fingerboards. Conjunto de fácil
acesso através da construção, Bonita topo Quilt com cabeça a condizer, e pickups exclusivos Seymour Duncan TB5 e
APH-1 num acabamento em pergaminho com padrão zebra e pedaços de vara para diferenciar o visual do resto. Sistema
de ponte Floyd Rose série 1000 para afinar com estabilidade e a fiabilidade. Controlos cónicos de áudio (taper -
Exponencial) para aquele controlo de volume suave sem destruir o tom. Para completar, acabamento de 5 camadas de
Corpo e Cabeça com encadernação de uma só lona de Pescoço para adicionar aquele salpico extra de classe.

TB-SEL-QM-OSB DEAN THOROUGHBRED SELECT QUILT TOP OSB 721,0000

A nova série seleccionada da Dean chegou! Concebido por músicos profissionais para músicos profissionais sem teres de
assaltar um banco. Estes modelos da Série Select têm um braço acetinado para um desempenho fácil e durabilidade
alargado. Corpos em mogno com pescoços em mogno de 3 peças. 22 trastes jumbo Ebony Fingerboards. Conjunto de fácil
acesso através da construção, Bonita topo Quilt com cabeça a condizer, e pickups exclusivos Seymour Duncan TB5 e
APH-1 num acabamento em pergaminho com padrão zebra e pedaços de vara para diferenciar o visual do resto. Sistema
de ponte Floyd Rose série 1000 para afinar com estabilidade e a fiabilidade. Controlos cónicos de áudio (taper -
Exponencial) para aquele controlo de volume suave sem destruir o tom. Para completar, acabamento de 5 camadas de
Corpo e Cabeça com encadernação de uma só lona de Pescoço para adicionar aquele salpico extra de classe.
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TB-SEL-QM-TCS DEAN THOROUGHBRED SELECT QUILT TOP TCS 721,0000

A nova série seleccionada da Dean chegou! Concebido por músicos profissionais para músicos profissionais sem teres de
assaltar um banco. Estes modelos da Série Select têm um braço acetinado para um desempenho fácil e durabilidade
alargado. Corpos em mogno com pescoços em mogno de 3 peças. 22 trastes jumbo Ebony Fingerboards. Conjunto de fácil
acesso através da construção, Bonita topo Quilt com cabeça a condizer, e pickups exclusivos Seymour Duncan TB5 e
APH-1 num acabamento em pergaminho com padrão zebra e pedaços de vara para diferenciar o visual do resto. Sistema
de ponte Floyd Rose série 1000 para afinar com estabilidade e a fiabilidade. Controlos cónicos de áudio (taper -
Exponencial) para aquele controlo de volume suave sem destruir o tom. Para completar, acabamento de 5 camadas de
Corpo e Cabeça com encadernação de uma só lona de Pescoço para adicionar aquele salpico extra de classe.

V-SEL-K-24-MRS DEAN V SELECT 24 KAHLER METALLIC RED SATIN 1.172,0000

A Dean V SEL 24 K é um tributo aos dias em que a música guiada pela guitarra evoluiu para a sua expressão mais
completa. Construído com um sistema clássico de tremolo híbrido Kahler com a nova string lock nut Kahler para manter a
entonação. Acabamento superior em vermelho metálico sobre um corpo em mogno natural acetinado com encadernação de
5 camadas no corpo, cabeça e fretboard de 24 trastes em ébano num pescoço de mogno de 3 peças que amarra tudo para
um aspecto e tom verdadeiramente deslumbrantes. As exclusivas pickups Seymour Duncan TB5 e APH-1
Sandblaster/Parchment de alta saída têm todo o ganho para o metal moderno, sons limpos e brilhantes e tons quentes de
blues e rock.

V-SEL-CBK DEAN V SELECT CLASSIC BLACK 678,0000

Desenhado por músicos profissionais para músicos profissionais a preços incríveis. Estes modelos da Série Select
apresentam um corpo em mogno. Os modelos apresentam um corpo em mogno com um pescoço em mogno acetinado de 3
peças para facilitar a reprodução. Fretboard de ébano de 22 trastes. Fácil acesso graças à sua construção, e pickups
exclusivas de acabamento mate Seymour Duncan SH5 e APH-1 com postes expostos para diferenciar a sua aparência das
outras guitarras. Ponte tune-o-matic com cordas transversais para maior sustentação. Potenciómetros logarítmicos para
controlar o volume sem destruir o tom.

V-SEL-F-QM-TBZ DEAN V SELECT FLOYD QUILT TOP TRANS BRAZILIA 817,0000

A nova série Select do Dean está aqui! Desenhado por músicos profissionais para músicos profissionais a preços incríveis.
Estes modelos da Série Select têm pescoços acetinados para facilitar a reprodução. Corpos de mogno com pescoços de
mogno de 3 peças. Fretboard de ébano com 22 trastes jumbo. Construção de fácil acesso, belo topo de ácer acolchoado
com cabeça a condizer, e pickups exclusivas Seymour Duncan TB5 e APH-1 de zebra com postes expostos, para
diferenciar o visual de outras guitarras. A ponte Floyd Rose série 1000 assegura a estabilidade e fiabilidade da afinação.
Potenciómetros logarítmicos para controlar o volume sem destruir o tom. Para completar, encadernação de 5 camadas no
corpo e no cabeçote e encadernação de uma camada na placa de trastes para um toque extra de classe.

V-SEL-FL-BKS DEAN V SELECT FLUENCE BLACK SATIN 1.009,0000

Concebido por músicos profissionais para músicos profissionais sem quebrar o seu orçamento. Estes modelos da Série
Select apresentam um pescoço acetinado para facilitar a reprodução e durabilidade. Corpo em mogno com pescoço em
mogno de 3 peças. Quadro de ébano com 22 trastes jumbo. A construção do pescoço de fácil acesso, e a adição de um
conjunto de Fishman Fluence moderno com modos duplos torna as opções tonais virtualmente infinitas. Cordas através da
peça traseira do corpo para sustentação adicional e potenciómetros logarítmicos de 500k para controlar o volume sem
destruir o tom. Para além de tudo isto, a encadernação do corpo de 5 camadas e a cabeça de 5 camadas, o logótipo
cromado e o pescoço de uma camada adicionam um toque extra de classe.

V-SEL-QM-OSB DEAN V SELECT QUILT TOP OCEAN BURST 721,0000

Desenhado por músicos profissionais para músicos profissionais a preços incríveis. Estes modelos da série Select
apresentam um corpo em mogno com um pescoço em mogno de cetim de 3 peças para facilitar a reprodução. Fretboard de
ébano com 22 trastes. Fácil acesso graças à sua construção, belo tampo almofadado com cabeça a condizer e exclusivos
pickups Seymour Duncan SH5 e APH-1 de acabamento mate com postes expostos para diferenciar o seu aspecto de outras
guitarras. Ponte tune-o-matic com cordas transversais para maior sustentação. Potenciómetros logarítmicos para controlar o
volume sem destruir o tom.
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V-SEL-QM-TBK DEAN V SELECT QUILT TOP TRANS BLACK 721,0000

Desenhado por músicos profissionais para músicos profissionais a preços incríveis. Estes modelos da série Select
apresentam um corpo em mogno com um pescoço em mogno de cetim de 3 peças para facilitar a reprodução. Fretboard de
ébano com 22 trastes. Fácil acesso graças à sua construção, belo tampo almofadado com cabeça a condizer e exclusivos
pickups Seymour Duncan SH5 e APH-1 de acabamento mate com postes expostos para diferenciar o seu aspecto de outras
guitarras. Ponte tune-o-matic com cordas transversais para maior sustentação. Potenciómetros logarítmicos para controlar o
volume sem destruir o tom.

VEN-SEL-ET-FL-BCB DEAN VENGEANCE SELECT EVERTUNE FLUENCE BCB 1.383,0000

Por exigência dos guitarristas, Dean traz-nos algumas guitarras super agressivas e de classe, há a nova Vengeance V!
Desenho deslumbrante com corpo em mogno, topo em mogno, pescoço em mogno de 3 peças com 24 trastes em aço
inoxidável numa fretboard em ébano com grandes marcadores de brilho no escuro. Para completar, este modelo está
equipado com pickups Dual Fishman Fluence Modern e a ponte Evertune para assegurar a estabilidade da afinação no
palco e/ou no estúdio.

VEN-SEL-F-FL-CHB DEAN VENGEANCE SELECT FLOYD FLUENCE CB 1.293,0000

Por exigência dos guitarristas, Dean traz-nos algumas guitarras super agressivas e de classe, há a nova Vengeance V!
Desenho deslumbrante com corpo em mogno, topo em mogno, pescoço em mogno de 3 peças com 24 trastes em aço
inoxidável numa fretboard em ébano com grandes marcadores de brilho no escuro. Para completar, este modelo está
equipado com pickups Dual Fishman Fluence Modern e a ponte Evertune para assegurar a estabilidade da afinação no
palco e/ou no estúdio.

VEN-SEL-FL-BKS DEAN VENGEANCE SELECT FLUENCE BLACK SATIN 902,0000

Para o guitarrista que quer um som poderoso com um design brutal, o Vengeance Select está aqui. Desenho deslumbrante
com corpo em mogno, topo em mogno, pescoço em mogno de 3 peças com 24 trastes em aço inoxidável numa fretboard de
ébano com grandes marcadores brilhantes no escuro. Equipado com uma única pickup Fishman Fluence Modern, uma
potenciometro de volume único e uma ponte Tuneomatic Tone Pros com as cordas através do corpo e a sua placa String
Through V cobre esta guitarra super agressiva.

Z-SEL-24-K-CWH DEAN Z SELECT 24 FRET KAHLER CLASSIC WHITE 1.142,0000

A Dean Z SEL 24 K é um tributo aos dias em que a música guiada pela guitarra evoluiu para a sua expressão mais
completa. Construído com o sistema clássico de tremolo híbrido Kahler com a string lock nut Kahler para manter a
entonação. Acabamento superior clássico metálico branco sobre um corpo em mogno natural brilhante com encadernação
de 5 camadas sobre o corpo, cabeça e fretboard de 24 trastes em ébano num pescoço de mogno de 3 peças que amarra
tudo isto para um aspecto e tom verdadeiramente deslumbrantes. As exclusivas pickups de alta saída Seymour Duncan TB5
e APH-1 Sandblasted/Parchment têm todo o ganho para o metal moderno, sons limpos e cristalinos e tons quentes de blues
e rock.

Z-SEL-CBK DEAN Z SELECT CLASSIC BLACK 678,0000

Desenhado por músicos profissionais para músicos profissionais a preços incríveis. Estes modelos da Série Select têm um
corpo em mogno com um pescoço em mogno de cetim de 3 peças para facilitar a reprodução. Fretboard de ébano de 22
trastes Fácil acesso graças à sua construção, e pickups exclusivas Seymour Duncan SH5 e APH-1 de acabamento mate
com postes expostos para diferenciar o seu aspecto de outras guitarras. Ponte tune-o-matic com cordas transversais para
maior sustentação. Potenciómetros logarítmicos para controlar o volume sem destruir o tom.
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Z-SEL-F-QM-OSB DEAN Z SELECT FLOYD QUILT TOP OCEAN BURST 817,0000

Estes modelos da Série Select têm pescoços acetinados para facilitar a reprodução. Corpos de mogno com pescoços de
mogno de 3 peças. Fretboard de ébano com 22 trastes jumbo. Construção de fácil acesso, belo topo de ácer acolchoado
com cabeça a condizer, e pickups exclusivas Seymour Duncan TB5 e APH-1 de zebra com postes expostos, para
diferenciar o visual de outras guitarras. A ponte da série Floyd Rose 1000 assegura a estabilidade e fiabilidade da afinação.
Potenciómetros logarítmicos para controlar o volume sem destruir o tom. Para completar, encadernação de 5 camadas no
corpo e no cabeçote e encadernação de uma camada na placa de trastes para um toque extra de classe.

Z-SEL-QM-TBZ DEAN Z SELECT QUILT TOP TRANS BRAZILIA 721,0000

Estes modelos da Série Select têm pescoços acetinados para facilitar a reprodução. Corpos de mogno com pescoços de
mogno de 3 peças.  Fretboard de ébano com 22 trastes jumbo. Fácil acesso às notas altas graças à sua construção, belo
topo de acér acolchoado com cabeça a condizer, e pickups exclusivos Seymour Duncan TB5 e APH-1 de zebra com postes
expostos para diferenciar o visual de outras guitarras. Ponte tune-o-matic com cordas transversais para maior sustentação.
Potenciómetros logarítmicos para controlar o volume sem destruir o tom. Para completar, encadernação de 5 camadas no
corpo e no cabeçote e encadernação de uma camada na fretboard para um toque extra de classe.

ZERO-SEL-ET-FL-BCB DEAN ZERO SELECT EVERTUNE FLUENCE BCB 1.383,0000

Por exigência dos guitarristas, Dean traz-nos algumas guitarras super agressivas e barulhentas mas de classe, há as novas
Zero! Desenho deslumbrante com corpo em mogno, topo em mogno, pescoço em mogno de 3 peças com 24 trastes em aço
inoxidável numa fretboard em ébano com grandes marcadores que brilham no escuro. Para completar, este modelo está
equipado com pickups Dual Fishman Fluence Modern e a ponte Evertune para assegurar a estabilidade da afinação no
palco e/ou no estúdio.

ZERO-SEL-F-FL-CHB DEAN ZERO SELECT FLOYD FLUENCE CHARCOAL BURST1.293,0000

Por exigência dos guitarristas, Dean traz-nos algumas guitarras super agressivas e barulhentas mas de classe, há as novas
Zero! Desenho deslumbrante com corpo em mogno, topo em mogno, pescoço em mogno de 3 peças com 24 trastes em aço
inoxidável numa fretboard em ébano com grandes marcadores que brilham no escuro. Para completar, este modelo está
equipado com pickups Dual Fishman Fluence Modern e a ponte Evertune para assegurar a estabilidade da afinação no
palco e/ou no estúdio.

ZERO-SEL-FL-BKS DEAN ZERO SELECT FLUENCE BLACK SATIN 902,0000

Para o guitarrista que quer um som potente com um novo design brutal, a Zero Select está aqui. Desenho deslumbrante
com corpo em mogno, topo em mogno, pescoço em mogno de 3 peças com 24 trastes em aço inoxidável numa fretboard
em ébano com grandes marcadores de brilho no escuro. Equipado com uma única pickup Fishman Fluence Modern, uma
panela de volume único e uma ponte Tuneomatic Tone Pros com as cordas através do corpo e a sua placa String Through
V cobre esta guitarra super agressiva.
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CZONE-NG DEAN CUSTOM ZONE 2 HB FLORESCENT GREEN 197,0000

Toda a gente tem uma guitarra preta. Destaque-se com o CZONE NG! Com um corpo de mogno leve e um pescoço de acér,
esta besta grita Rock & Roll! E os humbuckers de design DMT levam-no a qualquer som que os seus ouvidos possam
imaginar! Prepara-te para tocar ritmos duros e tocar solos rápidos com esta máquina de embalar.

CZONE-FLP DEAN CUSTOM ZONE 2 HB FLORESCENT PINK 197,0000

Um design elegante com curvas sensuais e o conforto de tocar com a assinatura de Dean tornam esta guitarra ideal para o
rock. Esta guitarra de braço aparafusado, é robusta e oferece um ataque rápido e um som grosso com 2 potentes
humbuckers, um pescoço de acér, escala 25-1/2", corpo de madeira sólida, afinadores Grover, hardware cromado, e um
tremolo vintage.

EVOXM-SN DEAN EVO XM SATIN NATURAL 170,0000

Uma guitarra perfeita para quem começa ou com um orçamento baixo. O bonito acabamento em mogno capta o olhar
enquanto o som e o conforto de tocar captam a sua imaginação musical! Os pickups da DMT Design podem ser ajustados
para qualquer coisa desde um som suave até um som de Rock & Roll! O cutaway permite um acesso fácil ao topo para uma
acção rápida em cada nota! Pegue numa hoje e comece a viver os seus sonhos!

EXILEX-F-BKS DEAN EXILE X FLOYD BLACK SATIN 396,0000

Uma shred guitar a um preço acessível para todos. A intensa Exile da série Select está agora na série Standard (X). O corpo
em mogno, a fretboard de rosewood indianan com 16" de raio, o tremolo Floyd Rose FR20 e as pickups de alto ganho DMT
Zebra levam esta besta negra de cetim para o nível seguinte.

MDX-F-BKS DEAN MDX FLOYD BLACK SATIN 396,0000

A nova linha da Série X oferece todas as características e estética da Dean de topo de gama a um preço que qualquer
pessoa pode pagar. Pescoço de ácer de 22 trastes aparafusados com rosewood indiano. O corpo, pescoço e cabeça e
pickups DMT Design zebra de alto ganho oferecem tudo o que um principiante ou um experiente profissional precisa. Este
MD é uma verdadeira besta com o seu acabamento em cetim preto ameaçador e o tremolo com licença Floyd Rose torna-o
adequado para qualquer guitarrista.

MDX-QM-TBB DEAN MDX QUILT MAPLE TRANS BLUE BURST 372,0000

A nova linha da Série X oferece todas as características e estética da Dean de topo de gama a um preço que qualquer
pessoa pode pagar. Pescoço de ácer de 22 trastes aparafusados com rosewood indiano. O corpo, pescoço e cabeça e
pickups DMT Design zebra de alto ganho oferecem tudo o que um principiante ou um experiente profissional precisa. Este
MD é uma verdadeira besta com o seu acabamento em cetim preto ameaçador e o tremolo com licença Floyd Rose torna-o
adequado para qualquer guitarrista.
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TBX-FM-TBZ DEAN THOROUGHBRED X FLAME TOP TRANS BRAZILIA 267,0000

Esta guitarra, já de si fantástica e de tão grande valor, está agora disponível num top trans para aquele aspecto e apelo
mais tradicional. O corpo em madeira basswood com um tampo em ácer flamejado aparafusado num Braço de maple e uma
prancha de Jatoba torna difícil de acreditar que seja acessível a qualquer pessoa.

TBX-FM-TRD DEAN THOROUGHBRED X FLAME TOP TRANS RED 267,0000

Esta guitarra, já de si fantástica e de tão grande valor, está agora disponível num top trans para aquele aspecto e apelo
mais tradicional. O corpo em madeira basswood com um tampo em ácer flamejado aparafusado num Braço de maple e uma
prancha de Jatoba torna difícil de acreditar que seja acessível a qualquer pessoa.

TBX-F-BKS DEAN THOROUGHBRED X FLOYD BLACK SATIN 372,0000

A nova linha da Série X oferece todas as características e estética da Dean de topo de gama a um preço que qualquer
pessoa pode pagar. Pescoço de ácer de 22 trastes aparafusados com rosewood indiano. O corpo, pescoço e cabeça e
pickups DMT Design zebra de alto ganho oferecem tudo o que um principiante ou um experiente profissional precisa. Este
MD é uma verdadeira besta com o seu acabamento em cetim preto ameaçador e o tremolo com licença Floyd Rose torna-o
adequado para qualquer guitarrista.

TBX-QM-TBB DEAN THOROUGHBRED X QUILT MAPLE TRANS BLUE BURST372,0000

A nova linha da Série X oferece todas as características e estética da Dean de topo de gama a um preço que qualquer
pessoa pode pagar. Pescoço de ácer de 22 trastes aparafusados com rosewood indiano. O corpo, pescoço e cabeça e
pickups DMT Design zebra de alto ganho oferecem tudo o que um principiante ou um experiente profissional precisa. Este
MD é uma verdadeira besta com o seu acabamento em cetim preto ameaçador e o tremolo com licença Floyd Rose torna-o
adequado para qualquer guitarrista.

VNXM-SN DEAN VENDETTA XM SATIN NATURAL 165,0000

VX-CBK DEAN VX CLASSIC BLACK 240,0000
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USA-CADI-35-CBK DEAN USA CADI 1980 35TH ANNYVERSARY LTD 50PC 2.645,0000

Este é talvez a primeira Cadillac que Dean fez e readquiriu anos mais tarde ao proprietário original, que por sua vez o tinha
comprado directamente do stand de Dean na NAMM 1980. Esta guitarra liderou o caminho para muitas outras Cadillacs que
Dean produziu ao longo dos últimos 35 anos. Dean recriou esta guitarra icónica numa produção limitada de 50 peças para
todo o mundo, por isso com esta Dean Cadillac pode ter a sua própria peça de colecção da história da Dean.

USA-CMV-VWH DEAN USA CHRISTIAN MARTUCCI V VINTAGE WHITE 2.909,0000

Demorando algum tempo a acertar, Dean juntou-se a Christian Martucci dos mundialmente conhecidos Stone Sour, para
realizar o seu último sonho. Com um aspecto e toque clássico, acrescentando toques modernos, não é apenas apelativo,
mas uma guitarra com a qual muitas pessoas fantasiam. Equipado com pickups PAF Dimarzio do 36º Aniversário da PAF,
fretboard de ébano num pescoço clássico de '77 V, 22 trastes Jumbo e um elegante pickguard, não é apenas uma peça de
colecção mas uma guitarra fantástica para os guitarristas que precisam de tocar com clareza num mundo de alto ganho.

USA-ML-DIME-CBK DEAN USA DIME ML CLASSIC BLACK 2.806,0000

Da Dean USA Custom Shop em Tampa, Florida, vem uma das guitarras mais reconhecidas e cobiçadas do legado de
Dimebag Darrell. O Dime Slime! Estas guitarras são especuladas até à perfeição, com detalhes que só poderiam vir de
Dean USA. Corpo em mogno com pescoço em V de mogno, fretboard em ébano, sistema original Floyd Rose Top Mount
tremolo, e equipado com Seymour Duncan SH-13 Dimebucker e DMT Dimebucker pickups dos EUA para completar esta
besta. Inclui um hardcase personalizado.

USA-ML-DIME-DS DEAN USA DIME ML DIME SLIME 2.744,0000

Da Dean USA Custom Shop em Tampa, Florida, vem uma das guitarras mais reconhecidas e cobiçadas do legado de
Dimebag Darrell. O Dime Slime! Estas guitarras são especuladas até à perfeição, com detalhes que só poderiam vir de
Dean USA. Corpo em mogno com pescoço em V de mogno, fretboard em ébano, sistema original Floyd Rose Top Mount
tremolo, e equipado com Seymour Duncan SH-13 Dimebucker e DMT Dimebucker pickups dos EUA para completar esta
besta. Inclui um hardcase personalizado.

USA-ML-DIME-FBD DEAN USA DIME ML FAR BEYOND DRIVEN LTD 100 PC 2.909,0000

Da Dean USA Custom Shop em Tampa, Florida, vem uma das guitarras mais reconhecidas e cobiçadas do legado de
Dimebag Darrell. O Dime Slime! Estas guitarras são especuladas até à perfeição, com detalhes que só poderiam vir de
Dean USA. Corpo em mogno com pescoço em V de mogno, fretboard em ébano, sistema original Floyd Rose Top Mount
tremolo, e equipado com Seymour Duncan SH-13 Dimebucker e DMT Dimebucker pickups dos EUA para completar esta
besta. Inclui um hardcase personalizado.

USA-RZR-DS DEAN USA DIME RAZORBACK DIME SLIME 3.006,0000

17Pág.



202204/

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

Guitarras eléctricas serie USA

USA-ICON-FLAMETOPDEAN USA ICON FLAME TOP 2.645,0000

O Icon Flametop dos EUA é muito mais do que se pode imaginar. A guitarra é fabricada com materiais de alta qualidade,
incluindo um incrível topo em mármore flamejado e arqueado, corpo e pescoço em mogno seleccionados, e uma prancha
em ébano. Os colectores DMT USA são da mesma qualidade elevada e o mesmo acontece com as ferragens de
níquel-cetina. Um binding de madeira à volta do topo do bordo acrescenta ao aspecto elegante do Ícone.

USA-KKV1-LTD DEAN USA KERRY KING V LIMITED EDITION 50 PC 7.642,0000

O Dean USA Kerry King V Signature Guitar é o auge do artesanato, feito inteiramente à mão na loja de costume do Dean
em Tampa, Florida. EUA Criado como um novo e único desenho Dean, ostenta um corpo seleccionado de mogno com um
topo de ácer norte-americano, pintado num deslumbrante acabamento preto acetinado com um sinal vermelho brilhante de
Kerry King. Pescoço de ácer de 3 peças com um comprimento de escala de 24,75 como especificado por Kerry King e em
forma de C. Fretboard de 24 dedos de ébano jumbo com acentos de peróla incrustados à mão com marcadores LED na
lateral. Equipado com pickups Sustaniac e EMG 81 com pré-amplificador PA2. Sistema Kahler KFK Tremolo. Produção
limitada de 50 peças. Inclui case personalizado e certificado de autenticidade em pele assinado pelo próprio Kerry.

USA-LW-TNT-TBZ DEAN USA LESLIE WEST TATTERED N TOM TBZ 5.927,0000

Colaboração directa com Leslie West antes da sua morte em finais de 2020, Dean orgulha-se de oferecer ao Leslie West
Tattered n Torn, edição limitada Signature USA Thoroughbred. Guitarrista e inovador conhecido em todo o mundo pela sua
incrível voz e tom monstruoso, Leslie foi admirado por milhões de fãs e inspirou muitos dos maiores ícones da guitarra rock
dos dias de hoje. Características como um incrível topo de ácer de chamas, corpo e pescoço em mogno, fretboard de ébano
e  de osso real fazem deste um clássico. Acabado com laca 100% nitrocelulósica antes de ser totalmente tratado com stress
pelo lendário John Cruz, este puro-sangue é o topo de gama. Para proteger esta obra-prima, vem com um estojo rígido de
assinatura Leslie West personalizado. Endossada pela própria lenda, Leslie West, esta espantosa guitarra vai certamente
levar o seu som até ao topo.

USA-MAS-TYRANT-BUDEAN USA MICHAEL AMOTT TYRANT BURGUNDY/WHITE2.909,0000

A mesma guitarra utilizada por Michael Amott e a sua banda Arch Enemy em digressão,está agora disponível a partir de
Dean USA. Exactamente de acordo com as suas especificações com o DMT USA Tyrant e DMT USA Time Capsule pickups.
As incrustações colocadas à mão sobre um confortável e rápido pescoço em forma de C com um elegante acabamento em
bisel em branco fazem desta uma guitarra Dean perfeita para o metaleiro à procura de uma construção dos EUA.

USA-MS-FIFTY DEAN USA MICHAEL SCHENKER 50TH ANNIVERSARY 4.498,0000

A loja por medida da Dean EUA orgulha-se de apresentar o Michael Schenker USA 50th Anniversary V. Trabalhando de
perto com o lendário guitarrista e artista de longa data da marca Michael Schenker, criaram um V verdadeiramente
deslumbrante que celebra 50 anos da lendária carreira de Michael. O ouro deslumbrante, acabamento preto e branco
adorna um corpo e pescoço de mogno. O quadro de ébano apresenta belos blocos de pérolas e 22 trastes jumbo. Com
pickups de assinatura de Michael Schenker DMT Lights Out Humbucking  para gerar aquele tom elusivo a partir desta
incrível guitarra sonora. Esta é uma oportunidade de possuir uma peça única da história de Michael Schenker, celebrando
50 anos de um dos ícones de guitarra mais influentes de todos os tempos.

USA-MS-RDBK DEAN USA MICHAEL SCHENKER RED/BLACK LTD 50 PC 2.645,0000

O americano Michael Schenker Red/Black Electric tem um corpo de mogno em V com pescoço de mogno, uma escala de
24-3/4", e a sua fretboard de 22 dedos de ébano é decorada com incrustações de pérola. Uma pickup de pescoço de DMT
USA e uma pickup de ponte de DMT Michael Schenker Lights Out entrega os sons que Michael adora. As ferragens
cromadas incluem uma ponte Tune-o-matic e Grover tuners. Acabamento em pintura vermelhas e pretas. Limitado a 50
peças em todo o mundo!
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USA-MS-STANDARD DEAN USA MICHAEL SCHENKER STANDARD 2.909,0000

A guitarra que é tão icónica como o próprio músico. A guitarra americana Michael Schenker Standard é a mesma guitarra
que ele próprio usa. Desde o esquema de controlo personalizado até ao desenho a preto e branco. Equipada com a
Signature USA Lights Out DMT Zebra pickups, pescoço em V, corpo e pescoço em mogno, e fretboard de ébano, esta
guitarra é construída para ser tocada por músicos de todos os estilos para as gerações vindouras.

USA-MS-YINYANG DEAN USA MICHAEL SCHENKER YIN YANG LTD 75 PC 2.909,0000

USA-ML-PTP DEAN USA PATENTS PENDING ML CLASSIC BLACK 2.645,0000

Dean USA superou-se a si próprio mais uma vez. De acordo com a tradição e rica história do Dean, traz-lhe o primeiro
modelo pendente de patente. Este porta-estandarte ML é de todos os modos exacto para o seu predecessor. Dimarzio
Super Distortion pickups, acabamento Nitro Lacquer e pontos laterais vermelhos num pescoço mais fino em forma de C
completam esta homenagem à nossa orgulhosa e rica história do Dean ML!

USA-V-FM-PTP-TCS DEAN USA PATENTS PENDING V FLAME TOP TCS 2.969,0000

Dando continuidade à tradição e história da Dean, trazemos-lhe a V Patents Pending. Este V é fiel aos modelos originais e é
de todos os modos exacto para os seus antepassados, até ao selo de "patentes pendentes" na parte de trás do cabeçote
sobredimensionado. Dimarzio Super Distortion pickups, acabamento em verniz Nitro e pontos laterais vermelhos no pescoço
em forma de V e no topo do ácer em forma de chama e binding completam este tributo à nossa orgulhosa e rica história de
Dean V!

USA-Z-FM-PTP-TBZ DEAN USA PATENTS PENDING Z FLAME TOP TBZ 2.969,0000

Esta Dean Z é, em todos os aspectos, exacto ao seu antecessor Patents Pending dos anos 70, na parte de trás do cabeçote
sobredimensionado. Os pickups Dimarzio Super Distortion , acabamento em verniz Nitro num lindo topo de ácer flamejado,
pontos laterais vermelhos num pescoço original em forma de V, juntamente com o fretboard completam esta homenagem à
orgulhosa e rica história das Dean Z!

USA-SPLT-FLAMETOPDEAN USA SPLIT TAIL FLAME TOP FLOYD 2.909,0000

O SplitTail Floyd dos EUA é uma guitarra eléctrica que combina algumas das características dos mais populares desenhos
de corpo de guitarra. A Dean SplitTail mogno tem cutaways duplos profundos com chifres afiados e bordos biselados que
continuam à volta de toda a guitarra. As arestas biseladas tornam os cutâneos ainda mais eficazes no acesso aos trastes
mais altos. Os bordos da guitarra SplitTail também captam a luz e dão à guitarra inteira um aspecto mais tridimensional.
Este desenho tem vencido as cabeças de metal desde o primeiro dia.
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USA-TCCADI DEAN USA TIME CAPSULE CADILLAC 2.446,0000

A icónica forma de Dean que tem sido criada e construída desde 1980 pelo melhor luthier do ramo. O Cadillac USA Time
Capsule é tudo o que se esperaria e muito mais da Dean Custom Shop USA. O pescoço em V de mogno de 24,75' de
comprimento, de 3 peças, com uma linda fretboard de 22 trastes jumbo de ébano é a ponta do iceberg. Uma cobertura de "5
A" de ácer flamejante sobre o melhor corpo de mogno disponível e uma construção impecável do pescoço dá-lhe uma
sustentação incrível. A encadernação de 7 camadas no corpo e de 5 camadas no cabeçote completa o detalhe do Reitor
EUA. Com a nossa peça de cauda Cadillac, equipada com DMT Baker Act dos EUA e pickups Nostalgia, esta guitarra é
ideal para tudo, desde rock duro a sons tradicionais de blues.

USA-V77-TCS DEAN USA V 1977 TRANS CHERRYBURST LTD 35 PCS 2.909,0000

USA-V-PG-GN DEAN USA V STANDARD W PG GLOSS NATURAL 2.446,0000

Artesanato combinado com uma reviravolta no aspecto clássico com uma agressão natural e uma sensação que só pode vir
de Dean USA. Este V leva todos os grandes sons de madeira e características de um padrão dos EUA, ao mesmo tempo
que acrescenta a elegância de um pickguard. Este é um Dean USA V tudo em um!
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Packs de Iniciação

CZONE-CBK-PK DEAN CUSTOM ZONE PACK CBK W AMP & ACC 245,0000

O pack de guitarra e amplificador Dean Custom Zone inclui a guitarra eléctrica Dean CZONE, e o amplificador de guitarra
Dean MS-10G, afinador electrónico com clip, correia, cabo, picaretas e estojo. Os packs de guitarra Dean são kits de
guitarra perfeitos para o guitarrista principiante. Obtenha tudo o que precisa para se tornar um verdadeiro grande guitarrista
(é necessário praticar!).
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Instrumentos para Surdos

DFH-CFH-L-NC DEAN DIMEBAG DEAN FROM HELL ML LEFTY 694,0000

A guitarra eléctrica Dimebag Dean From Hell CHF coloca o design de corpo preferido de Dime por detrás de um grafismo
deslumbrante. O elegante pescoço de mogno com fretboard de rosewood foi concebido para ser rápido, enquanto que o
Seymour Duncan SH13 Dimebucker e DMT Design Humbuckers emitem todos os sons de que alguma vez poderá precisar.
Também apresenta incrustações de pontos, forma clássica de pescoço em V, escala de 24-3/4", e sintonizadores Grover. A
ponte Floyd Rose Special manterá o teu dive-bombing em grande forma.

ML-SEL-CBK-L DEAN ML SELECT CLASSIC BLACK LEFTY 678,0000

Desenhado por músicos profissionais para músicos profissionais a um preço incrível. Estes modelos da Série Select têm
pescoços acetinados para facilitar a reprodução. Corpos de mogno com pescoços de mogno de 3 peças. Freatboard de
ébano com 22 trastes jumbo. Fácil acesso às notas altas graças à sua construção e pickups exclusivas Seymour Duncan
SH5 e APH-1 e pickups expostos para diferenciar o aspecto do resto. Ponte tune-o-mática e cordas hardtail para um sustain
adicional. Potenciómetros logarítmicos para controlar o volume sem destruir o tom. Para completar, binding de 5 camadas
no corpo e no cabeçote e de uma só camada na fretboard para um toque de classe extra.
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Baixos Eléctricos

CZONE-BASS-FLP DEAN CUSTOM ZONE FLUORESCENT PINK 197,0000

Os baixos eléctricos Dean Custom Zone vêm com novos designs elegantes, com curvas sensuais e tocabilidade clássica da
Dean, tornando-os um instrumento imprescindível para os baixistas de rock. Este baixo Dean apresenta um pescoço e
fretboard de acér . O baixo Dean Zone é um baixo rebelde com cores marcantes e hardware preto. O fretboard de acér
combina com o corpo e tem marcadores de blocos pretos e 20 trastes. Ninguém poderá dizer que tem "apenas mais um
baixo".

CZONE-BASS-NG DEAN CUSTOM ZONE NUCLEAR GREEN 197,0000

O baixo Dean Custom Zone é um baixo rebelde com cores deslumbrantes. O fretboard de acér combina com o corpo e tem
marcadores de blocos pretos e 20 trastes. Pickups divididos e hardware preto. Ninguém será capaz de lhe dizer que tem
"apenas mais um baixo".

E09-5-CBK DEAN EDGE 09 5 STRING CLASSIC BLACK 187,0000

O baixo eléctrico Dean Edge 09 de 5 cordas, muito acessível, o corpo têm um contorno para um maior conforto. O pescoço
de acér é concebido para ser rápido, elegante e fácil de tocar. Escala de 35" e 2 oitavas para uma tensão óptima das
cordas. As pickups de Soapbar produzem o som certo.

E09-CBK DEAN EDGE 09 CLASSIC BLACK 165,0000

O baixo eléctrico Dean Edge 09 de 4 cordas, muito acessível e fenomenal, tem um corpo contornado para um maior
conforto. O pescoço de ácer de 22 trastes é concebido para ser rápido e elegante. Pickup Soapbar com volume invejável.
Acabamento em vermelho metálico e ferragens pretas.

E09M-SN DEAN EDGE 09 SATIN NATURAL 160,0000

O baixo eléctrico Dean Edge 09 de 4 cordas, muito acessível e fenomenal, tem um corpo contornado para um maior
conforto. O pescoço de ácer de 22 trastes é concebido para ser rápido e elegante. Pickup Soapbar com volume invejável.
Acabamento em Natural Satin e ferragens pretas.

E1-5-VN DEAN EDGE 1 5 STRING VINTAGE NATURAL 187,0000

O Dean Edge 1 é um baixo eléctrico de 5 cordas que reflecte cada pedaço dos mais de 20 anos de experiência de design
de baixo da Dean. Tem um corpo leve, concebido e contornado para o seu conforto. O pescoço de acér de 34" é concebido
para uma tocabilidade rápida e uma sensação elegante.  Fretboard de 2 oitavas feito de nogueira preta. O pickup da DMT
Design fornece uma gama de graves limpa que se encaixa até na mais densa das misturas. Os toques cosméticos incluem
ferragens pretas, marcadores de pontos em pérola no fretboard e um acabamento em natural satin.
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Baixos Eléctricos

E1-6-VM DEAN EDGE 1 6 STRING VINTAGE MAHOGANY 240,0000

Quando 4 ou 5 cordas simplesmente não são suficientes, Dean responde aos seus desejos. O baixo de 6 cordas Edge 1
pode ter uma etiqueta de preço normalmente encontrada em instrumentos de menor qualidade, mas uma vez que se deitar
as mãos a ele e o ligar, ficará espantado. O corpo em mogno com um pescoço de ácer durável e uma fretboard de nogueira
preta fazem o baixo perfeito para quem procura entrar no mundo das 6 cordas.

E1PJ-VM DEAN EDGE 1 PJ VINTAGE MAHOGANY 187,0000

O baixo eléctrico Dean Edge 1 reflecte cada pedaço dos mais de 20 anos de experiência de design de baixo da Dean. Tem
um corpo em mogno que é racionalizado e contornado para grande conforto. O pescoço de acér à escala de 34" foi
concebido para ser rápido e elegante. Fretboard de 2 oitavas feito de nogueira de preta. Os pickups da DMT Design
fornecem graves limpos capazes de entrar na mais espessa das misturas. Os toques cosméticos incluem ferragens pretas,
marcadores de pontos pérola no fretboard e um acabamento em natural satin.

E4-SEL-BRL DEAN EDGE SELECT 4 STRING BURLED POPLAR SN 587,0000

Pensando nos entusiastas do som mais técnico e exigente. Apresentando um corpo de mogno com uma tampa de álamo /
nogueira, este baixo é para aqueles que gostam de um som clássico com um ataque moderno. O pescoço de acér/ nogueira
e uma fretboard de rosewood acrescentam estabilidade e calor. Os pickups da DMT Design e um circuito de EQ activo de 3
bandas completam esta linha com opções infinitas.

E5-SEL-BRL DEAN EDGE SELECT 5 STRING BURLED POPLAR SN 603,0000

Pensando nos entusiastas do som mais técnico e exigente, este baixo da Série Select 5 cordas prova que está pronto para
tudo. Com corpo de mogno e topo de álamo/nogueira, este baixo é para aqueles que gostam de um tom clássico com um
ataque moderno. O pescoço de acér/nogueira e a fretboard de rosewood acrescentam estabilidade e calor. Os pickups da
DMT e o circuito EQ activo de 3 bandas completam esta linha com opções infinitas.

E6-SEL-BRL DEAN EDGE SELECT 6 STRING BURLED POPLAR SN 635,0000

Pensando nos entusiastas do som mais técnico e exigente, este baixo da série Select 6 cordas tem um comprimento de
escala de 35" para estabilidade e som em todas as afinações modernas. Com corpo de mogno e topo de álamo/nogueira,
este baixo é para aqueles que gostam de um som clássico com um ataque moderno. O pescoço de acér/nogueira e a
fretboard de rosewood acrescentam estabilidade e calor. Os captadores de desenho DMT e o circuito EQ activo de 3 bandas
completam esta linha com opções infinitas.

EP4-SEL-WAL DEAN EDGE PRO 4 STRING WALNUT SATIN NATURAL 587,0000

Concebido por Dean para baixistas modernos. Com um corpo de freixo americano e um topo de acér e nogueira que cria
ressonância e baixo com uma definição insuperável. Um pescoço de 5 peças de acér e nogueira não só acrescenta
estabilidade como clareza em qualquer estilo de música. Os pickups da DMT Design com um EQ activo de 3 bandas
permitem opções de tons ilimitadas.
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Baixos Eléctricos

EP5-SEL-WAL DEAN EDGE PRO 5 STRING WALNUT SATIN NATURAL 603,0000

Concebido por Dean para os baixistas modernos. Este é o mestre de 5 cordas da série. Com um corpo de freixo e um topo
de acér e nogueira, que cria ressonância e baixo com uma definição insuperável. Um pescoço de acér e nogueira com 5
peças acrescenta não só estabilidade mas clareza a qualquer estilo de música. Os pickups de DMT Design com um EQ
activo de 3 bandas permitem opções de tons ilimitadas.

EP6-SEL-WAL DEAN EDGE PRO 6 STRING WALNUT SATIN NATURAL 635,0000

Concebido por Dean para baixistas modernos. Esta besta de 6 cordas usa um comprimento de escala de 35" para equilibrar
a afinação e a tensão das cordas para as afinações mais baixas e únicas. Com um corpo feito de freixo e uma tampa de
acér e nogueira, tem ressonância e baixo com uma definição insuperável. Um pescoço de acér e nogueira com 5 peças
acrescenta não só estabilidade mas também clareza de notas em qualquer estilo de música. Os pickups de DMT Design
com um EQ activo de 3 bandas permitem opções de tons ilimitadas.

EVOXM-BASS DEAN EVO BASS MAHOGANY FINISH 224,0000

O Dean EVO XM Bass é uma delícia de baixo - leve e fácil de tocar e o seu pescoço com escala de 30" é rápido e
particularmente confortável para guitarristas/baixistas. Os dois humbuckers dão-lhe bastante potência.

HB-SEL-BKS DEAN HILLSBORO SELECT BLACK SATIN 641,0000

Um verdadeiro clássico Dean no mundo do baixo. O Hillsboro está agora disponível num modelo da série Select Series a
nível profissional. Corpo de freixo com um acabamento de poros abertos que permite que a madeira respire e lhe acerte no
peito. O pescoço de ácer de 3 peças e a fretboard de ébano trazem um som apertado e estabilidade, enquanto os pickups
de DMT conduzem qualquer som de que se precise com o EQ activo. Sólido, robusto e com opções suficientes para levar o
seu som baixo a qualquer palco de rock e metal.HB-SEL-BKS_

HB-SEL-SWH DEAN HILLSBORO SELECT SATIN WHITE 641,0000

Um verdadeiro clássico Dean no mundo do baixo. O Hillsboro está agora disponível num modelo da série Select Series a
nível profissional. Corpo de freixo com um acabamento de poros abertos que permite que a madeira respire e lhe acerte no
peito. O pescoço de ácer de 3 peças e a fretboard de ébano trazem um som apertado e estabilidade, enquanto os pickups
de DMT conduzem qualquer som de que se precise com o EQ activo. Sólido, robusto e com opções suficientes para levar o
seu som baixo a qualquer palco de rock e metal.

MLM DEAN ML METALMAN CLASSIC BLACK 197,0000

O Dean ML Metalman foi concebido para ficar bem no palco numa banda de metal, apresentando um Dean humbucker
colado à ponte para lhe dar um som apropriado, agressivo e enorme. A case é vendida em separado.
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VM DEAN V METALMAN CLASSIC BLACK 197,0000

O Dean V Metalman é um baixo de 4 cordas com credenciais metálicas impecáveis. Desde o seu corpo em forma de V e o
seu cabeçote, até um humbucker Soapbar de alta potência sentada praticamente na ponte, foi concebida para parecer e
soar metal. Case vendida separadamente.

ZM DEAN Z METALMAN CLASSIC BLACK 197,0000

O baixo Dean Z Metalman não deixa dúvidas sobre o tipo de música a que se destina. A forma radical do corpo e do
cabeçote, o aspecto preto-e-negro, e o humbucker de alta potência montado praticamente na ponte, dizem que se trata de
um baixo metálico que atravessa e atravessa. A case é vendida separadamente.

RH12-TBK DEAN RHAPSODY 12 TRANS BLACK 694,0000

Corpo em mogno e topo em mogno maravilhosamente esculpido e ácer. Pescoço de ácer e nogueira com escala de 34". 12
cordas encordoadas em 4 grupos de 3 afinadores de Black Grover. Pickups EMG-HZ com pré-amplificador Dean 3D. Ponte
de âncora de duas peças do reitor. Estojo vendido separadamente.

USA-DEMONATOR-UL DEAN USA DEMONATOR 4 ULTIMO LTD RUN 25 PC 2.909,0000

Um desenho muito especial de Dean com corpo e pescoço em mogno e fretboard em ébano. Construção Neck-thru. escala
de 34", pescoço em "C" com 22 trastes jumbo. Grover e Tune-o-Matic ponte equipada com 2 excelentes pickups Bartolini
activos. Ferragens pretas.

Z-SEL-BASS-FL-BKS DEAN Z SELECT BASS FLUENCE BLACK SATIN 1.051,0000

O baixo Z Select não só parece agressivo, como também é muito versátil. Equipado com um par de pickups Fishman
Fluence Bass. Cada pickup tem três modos diferentes para uma variedade infinita de sons. Do clássico baixo dos anos 70
ao metal e ao funky jazz. Este baixo tem tudo para tocar qualquer estilo e experimentar para realmente desenvolver o seu
som pessoal. Corpo em mogno, pescoço em mogno de 3 peças e  fretboard de ébano com incrustações em diamante offset.
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Acessórios

GUITAR-POLISH-DEANDEAN DEAN GUITAR POLISH 4OZ 5,0000

Líquido de limpeza da guitarra. Lata de 118ml de spray. Fórmula livre de resíduos. Seguro do ponto de vista ambiental.
Aplicação fácil de um passo. Protector de superfície de alta tecnologia.

POLISH-CLOTH-DEAN DEAN POLISH CLOTH DEAN LOGO 12X16 BLUE 5,0000

Pano de microfibra para limpeza de guitarras. 30x40cm

DGB-EG DEAN DELUXE GIG BAG ELECTRIC GUITAR 72,0000

Mala acolchada para guitarra das séries; Dean: Avalanche, Boca, Cadillac, Custom, Czone, Deceiver, Gran Sport, Icon,
Jacky Vincent, Leslie West, MAB, Nash Vegas y Rusty. Cooley Shire, Shire Próximo, Sangue, Vendetta, Vinnie Moore

LL-EG DEAN LIGHTWEIGHT CASE ELECTRIC GUITAR 109,0000

Caixa ligeira de transporte de guitarras compatível com as séries da DEAN: Custom, JCVX, Czone, MAB, Vinnie Moore,
Icon, Thoroughbred, Deceiver, Gran Sport, Vendetta, EVO XM, Nash,Vegas, Cadi, Boca, Shire y Exile.

LL-EG-FF DEAN LIGHTWEIGHT FORM FIT MAB JCVX 109,0000

Hardcase para guitarra eléctrica

LL-MLVZ DEAN LIGHTWEIGHT CASE ML V Z SERIES 121,0000

Softcase para guitarras eléctricas de corpo sólido dos modelos ML, V e Z. Concebidas para caberem nas guitarras eléctricas
dos modelos Dean ML, V e Z. Dois compartimentos interiores. Bolso exterior de acessórios. Pega de transporte. Cintas de
ombro.
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Acessórios

LL-RZBACK DEAN LIGHTWEIGHT CASE RAZORBACK SERIES 109,0000

Softcase para guitarras eléctricas da série Razorback
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Merchandising

SHOT-GLASS-DEAN DEAN 1.5OZ SHOT GLASS 4,0000

Copo de shot da DEAN. Óptimo para qualquer ocasião... Ganha as tuas asas!

MUGEG DEAN COFFEE MUG DEAN LOGO 6,0000

Bebe a tua bebida com estilo com a chávena de café Dean. Ganha as tuas asas!

HAT DEAN HAT/CAP DEAN WHITE LOGO BLACK 15,0000

Viseira preta com logótipo DEAN branco

DG-BELLA-L DEAN SHIRT LADIES DEAN BELLA L 21,0000

T-Shirt Dean Girl Tamanho L

DG-BELLA-M DEAN SHIRT LADIES DEAN BELLA M 21,0000

T-Shirt Dean Girl Tamanho M

DG-BELLA-S DEAN SHIRT LADIES DEAN S 21,0000

T-Shirt Dean Girl Tamanho S
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Merchandising

DG-BELLA-XL DEAN Shirt: Ladies Dean Bella XL 21,0000

T-Shirt Dean Girl Tamanho XL

LT-GYW-S DEAN SHIRT LADIES SCOOP GET YOU WINGS S 15,0000

T-shirt Get Your Wings Tamanho S

LT-GYW-L DEAN SHIRT LADIES SCOOP GET YOUR WINGS L 15,0000

T-shirt Get Your Wings Tamanho L

LT-GYW-M DEAN SHIRT LADIES SCOOP GET YOUR WINGS M 15,0000

T-shirt Get Your Wings Tamanho M

LT-GYW-XL DEAN SHIRT LADIES SCOOP GET YOUR WINGS XL 15,0000

T-shirt Get Your Wings Tamanho XL

LSL DEAN SHIRT LONG SLEEVE WINGS LARGE 21,0000

Sweatshirt Wings Tamanho L
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LSM DEAN SHIRT LONG SLEEVE WINGS MEDIUM 21,0000

Sweatshirt Wings Tamanho M

LSS DEAN SHIRT LONG SLEEVE WINGS SMALL 21,0000

Sweatshirt Wings Tamanho S

LSXL DEAN SHIRT LONG SLEEVE WINGS XLARGE 21,0000

Sweatshirt Wings Tamanho XL

LSXXL DEAN SHIRT LONG SLEEVE WINGS XXL 21,0000

Sweatshirt Wings Tamanho XXL

TSHIRT-DEAN-CREST-DEAN T-SHIRT DEAN 77 CREST BLACK L 15,0000

Celebra o ano em que tudo começou com a t-shirt com logo DEAN CREST 77

TSHIRT-DEAN-CREST-DEAN T-SHIRT DEAN 77 CREST BLACK M 15,0000

T-Shirt Dean 77 Crest Tamanho M
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TSHIRT-DEAN-CREST-DEAN T-SHIRT DEAN 77 CREST BLACK S 15,0000

T-Shirt Dean 77 Crest Tamanho S

TSHIRT-DEAN-CREST-DEAN T-SHIRT DEAN 77 CREST BLACK XL 15,0000

Celebra o ano em que tudo começou com a t-shirt com logo DEAN CREST 77

TSHIRT-DEAN-CREST-DEAN T-SHIRT DEAN 77 CREST BLACK XXL 15,0000

T-Shirt Dean 77 Crest Tamanho XXL

TSHIRT-DEAN-RED-LODEAN T-SHIRT DEAN RED LOGO L 15,0000

T-Shirt Dean Red Logo Tamanho L

TSHIRT-DEAN-RED-LODEAN T-SHIRT DEAN RED LOGO M 15,0000

T-Shirt Dean Red Logo Tamanho M

TSHIRT-DEAN-RED-LODEAN T-SHIRT DEAN RED LOGO S 15,0000

T-Shirt Dean Red Logo Tamanho S
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TSHIRT-DEAN-RED-LODEAN T-SHIRT DEAN RED LOGO XL 15,0000

T-Shirt Dean Red Logo Tamanho XL

TSHIRT-DEAN-SKULL- DEAN T-SHIRT DEAN SKULL BLACK L 15,0000

T-Shirt Dean Skull Tamanho L

TSHIRT-DEAN-SKULL- DEAN T-SHIRT DEAN SKULL BLACK M 15,0000

T-Shirt Dean Skull Tamanho M

TSHIRT-DEAN-SKULL- DEAN T-SHIRT DEAN SKULL BLACK S 15,0000

T-Shirt Dean Skull Tamanho S

TSHIRT-DEAN-SKULL- DEAN T-SHIRT DEAN SKULL BLACK XL 15,0000

T-Shirt Dean Skull Tamanho XL

TSHIRT-DEAN-SKULL- DEAN T-SHIRT DEAN SKULL BLACK XXL 15,0000

T-Shirt Dean Skull Tamanho XXL
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TSHIRT-DEAN-WINGS-DEAN T-SHIRT DEAN WINGS BLACK L 15,0000

Ganha as tuas asas com a T-Shirt com o icónico logotipo da DEAN

TSHIRT-DEAN-WINGS-DEAN T-SHIRT DEAN WINGS BLACK M 15,0000

T-Shirt Dean Wings negra Tamanho M

TSHIRT-DEAN-WINGS-DEAN T-SHIRT DEAN WINGS BLACK S 15,0000

T-Shirt Dean Wings negra Tamanho S

TSHIRT-DEAN-WINGS-DEAN T-SHIRT DEAN WINGS BLACK XL 15,0000

T-Shirt Dean Wings negra Tamanho XL

TSHIRT-DEAN-WINGS-DEAN T-Shirt: Dean Wings Black XXL 15,0000

T-Shirt Dean Wings negra Tamanho XXL

TSHIRT-DEAN-WINGS-DEAN T-SHIRT DEAN WINGS WHITE L 15,0000

T-Shirt Dean Wings blanca Tamanho L
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TSHIRT-DEAN-WINGS-DEAN T-SHIRT DEAN WINGS WHITE M 15,0000

T-Shirt Dean Wings blanca Tamanho M

TSHIRT-DEAN-WINGS-DEAN T-SHIRT DEAN WINGS WHITE S 15,0000

T-Shirt Dean Wings blanca Tamanho S

TSHIRT-DEAN-WINGS-DEAN T-SHIRT DEAN WINGS WHITE XL 15,0000

T-Shirt Dean Wings blanca Tamanho XL
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