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DEFENDER
A série Defender apresenta o que há de mais moderno
no design de contrabaixos, mantendo o espírito clássico dos instrumentos. Disponível nos modelos JB e PJ.
Opções: 4 ou 5 cordas, passivo ou ativo (com exclusivo circuito D'Alegria), com ou sem trastes, 20 ou 24
casas, sempre com o uso de madeiras brasileiras
super-selecionadas.

Operação Ativa e Passiva,
com mini-chaves para operação como
humbucking e single coil

Active and Passive Modes,
plus mini-switches for humbucking
and single coil operation

The Defender Series offers ultimate design features,
still keeping the classic spirit of the basses. Available
on JB and PJ models.
Options: 4 or 5 strings, passive or active (with exclusive D'Alegria circuitry), fretted or fretless, 20 or 24fret scale, always with the best hand-selected
Brazilian woods.

Acessibilidade
perfeita a todas as notas

Easy access
throughout the neck

DEFENDER JB

DEFENDER PJ

Exclusivo
design da Mão

Exclusive
headstock design

TREVOR BOLDER / URIAH HEEP
ENDORSER

DART
Circuito Exclusivo
D'Alegria, instalado em cavidade blindada

Exclusive
D'Alegria Circuit, installed in a fully
shielded cavity

Mão revestida
em ambos os lados, e braço laminado

Veneered Headstock
with a multi-laminated neck

A série Dart apresenta um design totalmente exclusivo e
moderno, com flexibilidade para atender músicos de qualquer estilo. Oferecido nos modelos Dart e A-Dart ("Acoustic"
Dart). Corpos e braços multi-laminados, 24 casas e sistema
triplo de reforço para o braço.
Opções: 4, 5 ou 6 cordas, passivo ou ativo (com exclusivo
circuito D'Alegria), com ou sem trastes, sempre com o uso
de madeiras brasileiras super-selecionadas, e muito mais.
The Dart series offers a modern and exclusive design, with
extra flexibility to match every musician's style. Available on
Dart and A-Dart ("Acoustic" Dart) models. Multi-laminated
bodies and necks, with 24-fret scale and a triple reinforcement system for the neck.
Options: 4, 5 or 6 strings, passive or active (with exclusive
D'Alegria circuitry), fretted or fretless, always with the best
hand-selected Brazilian woods and much more.

FELIPE ANDREOLI / ANGRA
ENDORSER

DART

Corpo Multilaminado
para maior estabilidade e
riqueza de detalhes

Multi-laminated Body
for added beauty and tone options

A-DART

DRAGSTER
Captadores
com operação em série ou
paralelo (dual sound)

Pickups
series-parallel switching
(dual sound operation)

Traste Zero
e várias opções de ferragens

A série Dragster é baseada no conceito do uso de apenas 1 captador humbucking, com uma vasta gama de timbres, disponibilizada
por um potente equalizador de 3 bandas e 2 opções comutáveis de
conexão das bobinas. Disponível com 21 casas, apenas na versão
ativa, equipado com exclusivo circuito D'Alegria.
Opções: 4 ou 5 cordas, com ou sem trastes, sempre com madeiras
brasileiras super-selecionadas.
Based on a single humbucking pickup configuration, the Dragster
Series offers a huge range of sounds, made possible by a powerful
3-band eq system, and 2-way switchable pickup wiring. The series
features a 21-fret scale and exclusive D'Alegria active circuitry.
Options: 4 or 5 strings, fretted or fretless, always with the best,
hand-selected Brazilian woods.

Zero-fret
and a range of hardware options

Exclusivo Circuito Ativo
com 3 bandas de equalização

Exclusive Active Circuitry
with 3-band equalizer

DRAGSTER
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