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MISCHA DEN HARING

1960 GUILD X-175
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Toets: Braziliaans pal
issander
Elementen 2 x Franz
Regelaars: 2 x toon,
2 x volume
Bouwjaar: 1960
Aanschafjaar: 2004
Aanschafprijs: € 185
0,-
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Kneiter

Guild X-175

Type: semi-akoestisc
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elektrische gitaar
Uitvoering: sunburst
Body: gelamineerd esd
oorn,
gelamineerd sparren
top
hals: mahonie

