ARTES Sensus 4/14 Push/Pull, electric guitar 2014 www.artesguitar.com

Data hårdvaror:

- Wilkinson Alnico pickuper, H = WHHBN, S = WVSB60, H =
WHHBB. (H=Humbucker, S=Singel)
- 2 st vrid och push-pull controller = Volym och Ton. CTS DPDT
Push-Pull funktionen reglerar val av 4 st. röstfönster och 14 st.
röster.
- 1 st. CRL 5-stegs switch, som väljer röstfönster och röster.
All elektronik av premium kvalitet, sammanbyggd och testad av
svenska specialister.

- Wilkinson stämskruvar WJ303GD.
- Floyd Rose II, dubbelverkande Floating Tremolo FRT med 1 st. stränglås vid huvudet och
finstämmning på bryggan. Även FR med 2 st. stränglås, neck och bridge.
- Alternativt Wilkinson WVS 50 II K Tremolo, flat floating trem med två fästen av bryggan.

- GraphTech TUSQ 5200-00 överbrygga på gitarrer med Wilkinson tremolo. (Vi använder inte
elfenben i vår produktion)
Övriga data:
- Vikt med FR trem 3,8 kg. Vågrät balans mitt på axelbandet.
- Gitarrkropp tillverkad från flerårig lufttorkad utvald al.
- Huvud och hals tillverkad från flerårig lufttorkad utvald mjuk lönn. Hals skruvas ihop mot
kroppen med en neckplate.
- Greppbräda, med 24 band, tillverkad från flerårig lufttorkad utvalt rosenträ. Inlägg av pärlemor
i form av punkter samt ARTES-logga på 12-te bandet, samt små, av pärlemo,
sidopunktmarkeringar på greppbrädan.
- Truss Rod i stål, justeras upp vid huvudet. - Kroppens färg, Aged Cherry Burst. Färg hals och
huvud, Nature. Färg greppbräda, mörk Nature.
- Artes Sensus elektroniska komponenter är monterade enligt principen om "Faradays bur" och
genom kopparisoleringen eller konduktiv färg för att minimera utifrån kommande
elektromagnetiska störningar in i gitarrelektroniken.
- Se mer info på www.artesguitar.com
Setup:
- Setup utförs i Spanien av specialister och innehåller dessa punkter:
* Action (Stränghöjd över banden kontrolleras och justeras)
* Radius (Nacke och Brygga, radien kontrolleras och justeras)
* Pickup Höjd (Höjd mot strängarna)
* Intonation (Band 12 intoneras. Görs mot elektronisk mätning)
* Truss Rod Adjustment (Justering av halsens böjning)
* Stämskruvstest (Tester av stämskruvarnas funktion och att de är utan glapp)
* Stränglås (Testar att inte strängarna glider)
* Spelning (Gitarrist spelar, använder premium komboförstärkare, testar alla funktioner under
ett par timmar)
Levereras med:
- Hard case med märkeslogga Artes, rektangulär, med förvaringsfack och tre lås.
- Verktyg.
- Strängad med D´Addario NYXL 10/46
Garantier:
Som privatperson har du alltid 1 års garanti mot fabrikationsfel på nya varor. Du har även enligt
lag en utökad garanti upp till 3 år enligt vissa regler där du måste kunna påvisa att det verkligen
har varit fel på varan och inte på handhavandet mm. Garantin gäller endast om Du följt Artes
information om handhavande. Normalt slitage, skador samt om Du ändrat i elektronik och
hårdvaror och som får till följd ändringar i konfiguration, ljudstörningar etc., ersätts ej.
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