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Samick Greg
Bennett GD60 559 PLN
G
reg Bennett Design to marka gitar
akustycznych, elektrycznych i basowych produkowanych przez koncern
Samick Musical Instruments – potentata
w produkcji gitar (także dla innych firm jako
OEM – wśród nich są np. Epiphone, Squier,
Washburn, Hohner). Samick jest jednym
z największych producentów fortepianów
i pianin, ma również udziały w Steinway
Musical Instruments, w ofercie są również
instrumenty orkiestrowe. Greg Bennett to
amerykański lutnik, projektant kilku linii
instrumentów cechujących się niebanalnym
wzornictwem, wygodą gry i dobrej klasy
osprzętem – są one wyposażone w klucze
Grover, w gitarach elektrycznych montuje
się mostki Wilkinson i przetworniki zaprojektowane przez firmę Seymour Duncan. Ich
wyposażenie i wykończenie jest różne – od
bardzo prostych instrumentów, do elegancko
wykończonych gitar, nierzadko zdobionych
bindingiem i rozetami z prawdziwej masy
perłowej, jak na przykład w przypadku serii
Continental.
BUDOWA
Pudło rezonansowe o tradycyjnym kształcie
typu dreadnought ma tył i boki wykonane
z odmiany drewna Nyatoh, znanego też jako
Nato. Cedrową płytę rezonansową wzmocniono rodzajem belkowania określonym
przez producenta jako Thunderflex – ma ono
poprawić wyrazistość i głośność dźwięku.
Gryf z Nato ma tradycyjną zaokrągloną
stopkę, a palisandrowa podstrunnica o promieniu 12 cali mieści 20 progów oznaczonych w klasyczny sposób białymi kropkami
i podobnie jak korpus otoczona jest kremowym bindingiem. Główka o nowoczesnym,
asymetrycznym kształcie wykończona
jest transparentym lakierem i zaopatrzona
w szeroko rozstawione klucze olejowe typu
die-cast. Brązowy front zdobi na szczycie
okrągłe logo Samicka, poniżej jest napis
„Greg Bennett Design”. Siodełko o długości
43 mm wykonano z termoplastycznego
tworzywa PPS z dodatkiem włókien szklanych, odznaczającego się dużą wytrzymałością. Całość uzupełnia palisandrowy mostek
z plastikowymi kołkami, czarny pickguard
oraz złożona z kilku okręgów rozeta z środkowym, szerszym paskiem wykonanym
z białej masy perłowej. W gitarze fabrycznie
założono struny D’Addario.
WRAŻENIA
Przedstawiony model to przykład tańszej
gitary dla początkujących muzyków, która na
pewno nie nadwyręży budżetu, ale prezentuje już zaskakująco wysoki poziom wykończenia i estetyki. Dobrze położony lakier
oraz nabicie progów, ładny kształt główki,

binding i perłowa rozeta to elementy rzadko
spotykane razem w tym pułapie cenowym.
Setup również nie sprawia problemów – od
razu po wyjęciu z kartonu gitara jest gotowa
do gry, struny nie brzęczą, choć oczywiście
po lekkiej korekcie siodełka można je jeszcze
obniżyć. Tył i boki wykonano z drewna Nato
bądź Nyatoh, właściwościami i charakterem
zbliżonego do mahoniu.
Cedrowa płyta w połączeniu z powyższymi
bokami i tyłem zapewnia bardziej stonowaną
górę w porównaniu do świerku, a GD60
zaskakuje głębokim i ciepłym brzmieniem,
które przy lżejszej grze nie jest zbyt ciemne, a w akordach słyszalna jest przyjemna
prezencja. Sama barwa i jej zbalansowanie
są godne podkreślenia i stawiają instrument
ze stajni Samicka na poziomie gitar dla
średnio-zaawansowanych gitarzystów, tym
bardziej że od całości nie odstaje oddanie
detali przy mocniejszym ataku. Co prawda
przy dynamicznej grze pojawia się już nieco
bardziej suchy, ostrzejszy środek, który równoważony jednak pełnym, ciepłym basem.
Przy grze palcami fingerstyle całość jest
ładnie zbalansowana i pozwala na naprawdę
inspirującą grę akordową. Pamiętajmy, że
nie jest to akustyk za 2-3 tysiące w górę w cenie prezentowanej przez GD60 ciężko
będzie znaleźć konkurenta, biorąc jeszcze
pod uwagę wykonanie i estetykę instrumentu Grega Bennetta. G
www.fxmusic.com.pl
www.gregbennettguitars.com
DANE TECHNICZNE

Płyta rezonansowa: cedr
Tył i boki: Nyatoh (Nato)
Gryf: Nato
Podstrunica: palisander
Mostek: palisander
Progi: 20
Klucze: olejowe die-cast,
chromowane
Menzura: 25,5” (648 mm)
Wykończenie: Naturalne
Struny: D’Addatrio
WYNIKI TESTU

WYGODA GRY
BRZMIENIE
WYKONANIE
CENA
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Naszym zdaniem
pełne i ciepłe brzmienie akordowe, estetyka
wykonania
w tej cenie brak
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