


Stvořeno pro radost ze hry, nová série Silveray má unikátní tělo - lehká, vyvážená
a vhodná pro všechny hráče. Díky možnosti vybrat si ze dvou variant krku kytary
si přizpůsobíte nástroj vašemu stylu.

JEDEN TVAR, NESPOČET STYLŮ



SILVERAY CUSTOM
Vytvořena tak, abyste dosáhli vrcholu. Kytara je vybavena snímačem Humbucker a single coil 
pro maximální rozsah a silný výkon. Nabízí perfektní balanc mezi živým a ostrým zvukem.
5-polohový přepínač Vás nechá vytvořit celou paletu hudebních stylů a zvuků - od vintage 
rocku až po blues.

SILVERAY CUSTOM

Vlastnosti 

 > Masivní olšové tělo

 > Javorový krk, 

    s moderním tvarem C

 > Vintage 3 saddles bridge

 > D’Addario struny

 > Retro snímače navžené v USA

 > 5 jedinečných nastavení zvuku 
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Stagg SVYCSTDLX FRED Stagg SVYCST BK
(obj. č. 25023828) (obj. č. 25023825)



SILVERAY SPECIAL

Vlastnosti 

 > Masivní mahagonové tělo

 > Javorový krk, 

    s moderním tvarem C

 > Wrapped around bridge

 > D’Addario struny

 > Humbucker navržený v USA

 > 6 jedinečných nastavení zvuku 

přepínač
v poloze DOLŮ

přepínač
v poloze NAHORU

SILVERAY SPECIAL
Se dvěma odlišnými humbuckery - jeden klasický, druhý se zlatým povrchem, nabízí Silveray 
Special vzrušující spektrum tónu a silný rockový základ. Za použití malého přepínače můžete 
rozdělít snímání a obohatit tak paletu zvuků a přidat jim akustický říz.

Stagg SVYSPCL BK Stagg SVYSPCLDLX FBK
(obj. č. 25023827) (obj. č. 25023830)



Stagg SVYNASHDLX FSB Stagg SVYNASH BK
(obj. č. 25023829) (obj. č. 25023826)

SILVERAY NASH

SILVERAY NASH

Silvery Nash je vybaven třemi coil snímači pro bohatý, živý a charakteristický 
zvuk. Umožňuje nastavení ze 7 pozic snímačů, což ji dělá akusticky všestrannou. 
Její jasný a silný zvuk obohatí Vaši hudební paletu.

Vlastnosti 

 > Masivní olšové tělo

 > Javorový krk, 

    s moderním tvarem C

 > Vintage Tremolo

 > D’Addario struny

 > 3x single coil snímače P90

 > 7 jedinečných nastavení zvuku 

přepínač
v poloze DOLŮ

přepínač
v poloze NAHORU



Všechny Vaše efekty na jednom místě
Uspořádejte si Vaše kytarové efekty na našem pedalboardu. Chytré a elegantní řešení  
ze silného, zcela přírodního, překližkového dřeva. Pojme široké množství pedálů a udrží je 
v bezpečí na jednom místě. Skvělé k použití na pódiu a pro snadný transport. Pedalboard 
je dodáván s odolným gigbagem.

BOARD PRO KYTAROVÉ EFEKTY

BX WOOD PB MINI

BX WOOD PDLBD

Až pro 6 pedálů

Až pro 12 pedálů

Vlastnosti 

 > Pedál se dvěma režimy

 > Celokovové tělo

 > Nožní přepínač: True bypass

 > Ovládací prvky: Barva, hloupka a rychlost

 > Vstup a výstup: konektor 6.35mm (1/4’’)

TREMOLO KYTAROVÉ PEDÁLY
Skutečný Tremolo zvuk – parádní, rytmický a pulzující - s duálním režimem tohoto

klasického pedálového efektu.

BX Tremolo 

Vlastnosti 

 > Inovativní a elegantní design

 > Vyrobeno z pevné a robustní překližky

 > Pro všechny druhy pedálů: mikro, dvojče, wah-wah atd.

 > Pro 6 až 12 pedálů

 > 3M ® páska a odolný gigbag součástí

(obj. č. 25024137)

(obj. č. 25024121)

(obj. č. 25023882)
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