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Série Artist

050536 SEAGULL Artist Mosaic EQ 1.672,0000

A linha Seagull Artist recebe uma atualização com a adição da Artist Mosaic EQ. Oferecendo um conjunto completo de
novas características profissionais, com um acabamento natural semi-branco, um corpo de mogno temido para um tom e
projecção excepcionais, um topo de abeto sólido seleccionado, a nova série Seagull's Artist Series Inlays. Um sistema
Discret LR Baggs Anthem e com qualidade de construção da LR Baggs Anthem. A Seagull Artist Mosaic, simplesmente a
melhor.

050567 SEAGULL Artist Mosaic CH CW Bourbon Burst GT EQ 1.756,0000

A linha Seagull Artist é renovada com a adição da Artist Mosaic CH CW Bourbon Burst GT EQ. Oferecendo uma gama
completa de características profissionais, com um belo acabamento Bourbon Burst, um confortável corpo de mogno para
concertos (CH) e som excepcional. O cutaway para fácil acesso aos trastes superiores, um topo de abeto sólido à escolha,
incrustações da série Seagull Artist, um sistema Discret LR Baggs Anthem e uma construção impecável. A Artist Mosaic CH
CW Bourbon Burst GT EQ é um verdadeiro artigo de coleccionador.

050543 SEAGULL Artist Mosaic CW HG EQ 1.839,0000

A linha Seagull Artist é refrescada com a adição da Artist Mosaic CW HG EQ. Oferece uma gama completa de
características profissionais com um acabamento de brilho natural, um corpo de mogno temido para um som e projecção
excepcionais. Cutaway para fácil acesso aos trastes superiores, um topo de abeto sólido seleccionado, as novas
incrustações da série Artist. Um sistema Discret LR Baggs Anthem e qualidade de construção impecável. O Seagull Artist
Mosaic CW HG EQ é um verdadeiro artigo de coleccionador.

050574 SEAGULL Artist Limited Tuxedo Black EQ 1.756,0000

A Seagull Artist Limited Tuxedo Black EQ é verdadeiramente a referência da linha Artist. Com o seu acabamento de alto
brilho Tuxedo Black e Bliding branco contrastante, esta guitarra tem um lado selvagem definido apenas à espera de ser
domada. O cavalete fino de 1,72 torna o braço muito fácil de tocar, enquanto que o desenho estrutural da guitarra ajuda a
produzir sons puros e definidos. Este modelo de edição limitada também inclui um sistema de pré-amplificador integrado
Discrete de LR Baggs, um braço Richlite com incrustações personalizadas em três partes no 12º traste, e um estojo Deluxe
Tric. Revela o teu lado selvagem com a Seagull Artist Limited Tuxedo Black EQ.

050581 SEAGULL Peppino Signature CW Bourbon Burst w Anthem1.839,0000

O popular modelo Seagull Peppino Signature renasce com novas características e um visual sofisticado. O pescoço, costas
e lados são agora feitos de mogno maciço, enquanto a tábua é feita de Richlite®. Como todos os nossos novos modelos de
Artistas, o redesenhado Peppino Signature está equipado com um sistema de escoramento optimizado, proporcionando um
som mais vivo e claro. Os apanhadores de dedos continuarão a sentir-se muito confortáveis com a cavalete de 1,9" de
largura da guitarra, e as afinações alternadas soam fantásticas graças ao comprimento da escala de 25,5". O acabamento
natural original na parte superior foi substituído pelo nosso acabamento exclusivo de alto brilho Bourbon Burst. O novo
modelo Peppino produz sons ricos e quentes e está equipado com o sistema de pré-amplificador de fonte dupla LR Baggs
Anthem SL para uso em estúdio ou palco. A guitarra vem com uma estojo Deluxe Tric para uma protecção absoluta e
facilidade de transporte.

1Pág.



202304/

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

Série Maritime

046430 SEAGULL Maritime SWS CW GT QIT 1.173,0000

A série Seagull Maritime Series (SWS), construída toda em madeira maciça, apresenta os lados e costas em mogno maciço
para um som quente, juntamente com um topo em abeto sólido com a  pressão selecionada para um som grande e claro.
Richlite® fingerboard e um confortável braço de 1,72'' de largura, um acabamento semi-branco e uma ponte de ébano.
Outra característica é o sombreamento nos lados, nas costas e na cabeça. A SWS CW QIT vem equipado com o sistema
personalizado Godin QIT e sintonizador integrado, cutaway e formato Dreadnought.

048090 SEAGULL Maritime SWS Natural SG A/E 972,0000

A SWS Natural A/E marítimo vem com um corpo sólido de mogno para um som quente, juntamente com um topo de abeto
sólido que é escolhido por pressão para um som nítido e limpo. Richlite® fingerboard e um braço de 1,8'' de largura ideal
para fingerpicking. Um acabamento semi-branco e uma ponte de ébano. A Seagull SWS Natural A/E vem de série com
electrónica Fishman, pronta para o palco!

051939 SEAGULL Maritime SWS Maho Burnt Umber GT Presys II 1.150,0000

051953 SEAGULL Maritime SWS CW GT Presys II 1.160,0000
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Série Performer

032471 SEAGULL Performer CW Mini Jumbo HG QIT with Bag 979,0000

A Seagull Performer CW Mini-Jumbo Flame Maple QIT, como com todos os modelos Performer, vem com laterais e costas
Flame Maple, um topo de abeto sólido, acabamento polido de alto brilho personalizado, e electrónica integrada com
afinador incorporado. A Mini-Jumbo fornece uma excelente gama de sons, incluindo uma excelente amplitude média e
profundidade. A electrónica Quantum IT da Seagull Performer inclui um afinador incorporado. Incluí uma Bolsa Seagull.

052103 SEAGULL Performer CW HG PRESYS II 1.108,0000

051960 SEAGULL Performer CW Mini Jumbo HG Presys II with Bag1.108,0000

051977 SEAGULL Performer CW CH Burnt Umber Presys II with Bag1.181,0000
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Série Coastline

042494 SEAGULL Coastline Momentum A/E HG 1.003,0000

As guitarras Seagull ganharam uma reputação de qualidade intransigente desde a criação da multi-premiada S6, em 1982.
Esse impulso continua em 2017 com o modelo chamado Coastline Momentum. Esta guitarra artesanal apresenta um
acabamento polido personalizado de alto brilho excepcionalmente fino que acentua a beleza natural pura das costas e
laterais da Cerejeira Selvagem, ao mesmo tempo que permite que o topo de cedro sólido vibre livremente. Este instrumento
luxuoso mas acessível apresenta um braço de ácer acetinado com acabamento acetinado de toque suave, cabeça de abeto
Adirondack, nova cabeça de Seagull Seagull High Ratio, electrónica Fishman Sonitone, braço e sela Tusq®,  ponte e
headstrock em rosewood.

051908 SEAGULL Coastline SLIM CW Spruce Presys II with Bag 941,0000
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Série S6

052431 SEAGULL S6 Collection 1982 680,0000

A colecção Seagull S6 1982 segue o desenho da S6 Original com características S6 retro e uma escala mais curta de
24,84". Como todas as guitarras Seagull, a Colecção S6 1982 é feita inteiramente no Canadá a partir de madeira de origem
sustentável. A 1982, tal como a S6 contemporânea, apresenta um topo de cedro sólido testado à pressão com costas de
cerejeira selvagem e lados que proporcionam som, projecção e resposta superiores. A Seagull S6 Collection 1982 tem um
som brilhante distinto que é rico, quente e equilibrado graças ao acabamento natural, o que permite ao instrumento vibrar
naturalmente. Por último, tomámos os elementos estéticos chave da época. O timbre retro dos anos 80 e o logotipo Seagull
completam esta bela guitarra acústica 100% canadiana.

046386 SEAGULL S6 Original 773,0000

A premiada série S6 Original recebe uma actualização sem comprometer o apelo clássico pelo qual é conhecida. Conhecida
como a bandeira da marca Seagull, a S6 Original vem com um topo de cedro seleccionado por pressão, um braço de bordo,
um acabamento personalizado em semi-branco polido no braço, lados e costas. A combinação de madeiras, construção e
acabamento impecáveis permitem a S6 projectar um som nítido e claro, essencial para qualquer guitarrista.

052011 SEAGULL S6 Original Presys II 857,0000

051991 SEAGULL S6 Original Burnt Umber Presys II 857,0000

046409 SEAGULL S6 Original SLIM 773,0000

A premiada série S6 Original recebe uma actualização sem comprometer o apelo clássico pelo qual é conhecida. Conhecida
como a bandeira da marca Seagull, a S6 Original vem com um topo de cedro seleccionado por pressão, um braço de bordo,
um acabamento personalizado em semi-branco polido no braço, lados e costas. A combinação de madeiras, construção e
acabamento impecáveis permitem a S6 projectar um som nítido e claro, essencial para qualquer guitarrista.

046423 SEAGULL S6 Original LEFT 815,0000

A premiada série S6 Original recebe uma actualização sem comprometer o apelo clássico pelo qual é conhecida. Conhecida
como a bandeira da marca Seagull, a S6 Original vem com um topo de cedro seleccionado por pressão, um braço de bordo,
um acabamento personalizado em semi-branco polido no braço, lados e costas. A combinação de madeiras, construção e
acabamento impecáveis permitem a S6 projectar um som nítido e claro, essencial para qualquer guitarrista.
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Série S6

048595 SEAGULL S6 Classic Black A/E 815,0000

A série S6 da Seagull é aumentada pela S6 Classic Black A/E. É uma grande guitarra como todas as S6, mas com um
aspecto totalmente diferente. Ficará cativado com o aspecto do S6 Classic Black A / E com acabamento semi-branco e com
tons de negro nos lados e no verso. Tem o som que se espera de um topo de cedro sólido e de um corpo de cerejeira
selvagem. A S6 Classic Black A / E é um acústico que dá muito para aqueles que querem mais!

042296 SEAGULL S12 CH CW Spruce Sunburst GT QIT 921,0000

A Seagull S12 CH CW Spruce Sunburst distingue-se pelo seu acabamento Sunburst e formato de Sala de Concertos (CH).
Tal como outras Seagull de 12 cordas, afinar e manter-se afinado é muito fácil, graças à famosa lâmina cónica da Seagull
que proporciona maior estabilidade de tensão das cordas. Tem um afinador incorporado que é fácil de usar. O topo do
abeto sólido tem um acabamento brilhante, enquanto as costas e os lados da cerejeira selvagem têm acabamento
acetinado. Juntamente com a electrónica QIT e o cutaway, esta guitarra é ideal para tocar em qualquer palco ou estúdio.

051984 SEAGULL S12 CH CW Spruce Sunburst GT Presys II 1.035,0000

052004 SEAGULL S6 Original LEFT Presys II 899,0000

052028 SEAGULL S6 Original  SLIM Presys II 857,0000
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Série Entourage

046492 SEAGULL Entourage Autumn Burst 742,0000

O Outono é uma época de mudança e a série Seagull's Entourage sofreu uma bela mudança com o seu novo acabamento
Autumn Burst. A Entourage Autumn Burst vem com outras características novas e excitantes, tais como uma encadernação
branca marcante, um prato de protecção redesenhado, e um acabamento sombreado no verso e nos lados. O formato
Dreadnought é perfeito para projectar um grande som acústico em qualquer situação. Este modelo vem com cutaway e é
electrificado com o sistema Godin Q1T.

051915 SEAGULL Entourage Autumn Burst CW Presys II 836,0000

051922 SEAGULL Entourage Autumn Burst Presys II 816,0000
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Série S8 Mandolin

042500 SEAGULL S8 Mandolin Sunburst EQ w/bag 721,0000

O bandolim Seagull S8 é um bandolim acústico que oferece aos músicos a oportunidade de experimentar a grande
sensação do magnífico som proporcionado por este instrumento, que vem com um braço acabado à mão, um topo sólido de
abeto sitka e um acabamento polido personalizado. Vem completo com bolsa e electrificado com um pré-amplificador de
alta fidelidade com controlos de volume e tonalidade localizados na parte superior.
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Série Ukelele

046355 SEAGULL Uke Nylon SG Burst EQ w/bag 543,0000

Na intersecção do desenho original e materiais de qualidade, encontrará Uke Seagull Nylon SG Burst EQ. Esta Uke de
corda de nylon é divertida de tocar, é feito com um corpo sólido de bordo e um topo de abeto sólido; uma combinação de
madeiras que, juntamente com o som clássico de corda de nylon, emite um som suave com bastante definição tonal. Graças
ao traste zero, obtém-se muita sustentação e brilho no seu tom. A Seagull Uke também vem com um acabamento em
semi-branco Burnt Umber, cavilhas de afinação de raios abertos e electrónica Seagull personalizada com controlos de
volume e tonalidade de fácil acesso no fundo. A Seagull Nylon SG Burst Uke é uma tomada moderna do Uke, tanto em
design como em funcionalidade.

046348 SEAGULL Uke Steel SG Burst EQ w/bag 507,0000

Na intersecção do desenho original e materiais de qualidade, encontrará Uke Seagull Nylon SG Burst EQ. Esta Uke de
corda de nylon é divertida de tocar, é feito com um corpo sólido de bordo e um topo de abeto sólido; uma combinação de
madeiras que, juntamente com o som clássico de corda de nylon, emite um som suave com bastante definição tonal. Graças
ao traste zero, obtém-se muita sustentação e brilho no seu tom. A Seagull Uke também vem com um acabamento em
semi-branco Burnt Umber, cavilhas de afinação de raios abertos e electrónica Seagull personalizada com controlos de
volume e tonalidade de fácil acesso no fundo. A Seagull Nylon SG Burst Uke é uma tomada moderna do Uke, tanto em
design como em funcionalidade.
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Série M

039098 SEAGULL M4 Mahogany 161,0000

Fabricado em La Patrie, no Quebec, Canadá e inspirado no dulcimer, o Seagull M4 é um instrumento acústico diatónico
portátil e compacto de 4 cordas que é muito divertido de tocar e muito difícil de deixar. O M4 foi concebido para introduzir e
estimular pessoas de todas as idades (algumas das quais não são necessariamente músicos) à alegria de criar e tocar
música. Pequeno e enormemente divertido!

039227 SEAGULL M4 Spruce 161,0000

Fabricado em La Patrie, no Quebec, Canadá e inspirado no dulcimer, o Seagull M4 é um instrumento acústico diatónico
portátil e compacto de 4 cordas que é muito divertido de tocar e muito difícil de deixar. O M4 foi concebido para introduzir e
estimular pessoas de todas as idades (algumas das quais não são necessariamente músicos) à alegria de criar e tocar
música. Pequeno e enormemente divertido!

040780 SEAGULL M4 Spruce Left 161,0000

Fabricado em La Patrie, no Quebec, Canadá e inspirado no dulcimer, o Seagull M4 é um instrumento acústico diatónico
portátil e compacto de 4 cordas que é muito divertido de tocar e muito difícil de deixar. O M4 foi concebido para introduzir e
estimular pessoas de todas as idades (algumas das quais não são necessariamente músicos) à alegria de criar e tocar
música. Pequeno e enormemente divertido!

042517 SEAGULL M4 Mahogany EQ 230,0000

Fabricado em La Patrie, no Quebec, Canadá e inspirado no dulcimer, o Seagull M4 é um instrumento acústico diatónico
portátil e compacto de 4 cordas que é muito divertido de tocar e muito difícil de deixar. O M4 foi concebido para introduzir e
estimular pessoas de todas as idades (algumas das quais não são necessariamente músicos) à alegria de criar e tocar
música. Pequeno e enormemente divertido!

042524 SEAGULL M4 Spruce EQ 221,0000

Fabricado em La Patrie, no Quebec, Canadá e inspirado no dulcimer, o Seagull M4 é um instrumento acústico diatónico
portátil e compacto de 4 cordas que é muito divertido de tocar e muito difícil de deixar. O M4 foi concebido para introduzir e
estimular pessoas de todas as idades (algumas das quais não são necessariamente músicos) à alegria de criar e tocar
música. Pequeno e enormemente divertido!
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