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Série Songsmith

030088 S&P Songsmith 483,0000

Com um som muito reactivo e extremamente bem equilibrado, a Songsmith é uma verdadeira guitarra acústica. Com um
acabamento Varnish Burst e um topo sólido seleccionado e testado à pressão, o seu som (como em todos os modelos S&P)
irá melhorar ao longo do tempo quanto mais o tocar.

030095 S&P Songsmith QIT 559,0000

Com um som muito reactivo e extremamente bem equilibrado, a Songsmith é uma verdadeira guitarra acústica. Com um
acabamento Varnish Burst e um topo sólido seleccionado e testado à pressão, o seu som (como em todos os modelos S&P)
irá melhorar ao longo do tempo quanto mais o tocar.
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Série Woodland

028955 S&P Woodland Cedar 490,0000

Com o seu som quente e suave, a Cedro Woodland é uma autêntica guitarra acústica. Com um acabamento polido
personalizado e um topo sólido seleccionado e testado à pressão, o seu som (como em todos os modelos S&P) vai
melhorar com o tempo, quanto mais o tocar.

028962 S&P Woodland Cedar QIT 593,0000

Com o seu som quente e suave, a Cedro Woodland é uma autêntica guitarra acústica. Com um acabamento polido
personalizado e um topo sólido seleccionado e testado à pressão, o seu som (como em todos os modelos S&P) vai
melhorar com o tempo, quanto mais o tocar.

029099 S&P Woodland Spruce 484,0000

Construída com a mesma qualidade e padrões que o modelo de cedro, a Woodland Spruce reproduz um tom ligeiramente
mais brilhante devido ao seu topo de abeto sólido seleccionado. Todos os topos sólidos seleccionados da linha S&P são
testados à pressão e classificados para o nível óptimo de ressonância e rigidez, tornando-os instrumentos de sonorização
muito reactivos. Este modelo vem CW e electrificado com o sistema Godin Q1T.

029044 S&P Woodland CW Spruce QIT 576,0000

Construído com a mesma qualidade e padrões que o modelo de cedro, a Woodland Spruce produz um tom ligeiramente
mais brilhante devido ao seu topo de abeto sólido seleccionado. Todos os topos sólidos seleccionados da linha S&P são
testados à pressão e classificados para o nível óptimo de ressonância e rigidez, tornando-os instrumentos de sonorização
muito reactivos. Este modelo vem CW e electrificado com o sistema Godin Q1T.

034581 S&P Woodland Pro Folk Sunburst HG QIT 779,0000

Ideal para a selecção de dedos, as frequências médias e as qualidades tonais da Woodland Pro Folk Sunburst devem-se,
em grande parte, ao seu tamanho mais pequeno. Construída com lados , costas e topo maciços, com um acabamento
polido personalizado de alto brilho e cabeça de estilo vintage. Electrificado com o sistema Q1T da Godin.

034598 S&P Woodland Pro Folk Sunburst HG 704,0000

Ideal para a selecção de dedos, as frequências médias e as qualidades tonais da Woodland Pro Folk Sunburst devem-se,
em grande parte, ao seu tamanho mais pequeno. Construída com lados , costas e topo maciços, com um acabamento
polido personalizado de alto brilho e cabeça de estilo vintage. Electrificado com o sistema Q1T da Godin.
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Serie Showcase

033768 S&P CW GT Cedar QIT with Bag 690,0000

O corpo de cerejeira selvagem oferece um som com grande projecção entre o tom suave do mogno e o brilho do ácer e
combina perfeitamente com o topo de cedro sólido. Sendo um modelo CW, tem fácil acesso aos últimos trastes da placa
digital. Está também equipado com o sistema electrónico Godin Q1T com afinador cromático integrado.
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