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INTRODUÇÃO

Obrigado por dedicar seu tempo a saber mais sobre a Taylor Guitars. Neste livreto, você irá aprender sobre as 
características sonoras dos formatos de caixa de ressonância da Taylor e como diferentes combinações de  
madeiras afetam o som resultante desses formatos. Muitos dos tópicos apresentados aqui não são específicos 
da marca, e lhe darão uma compreensão sólida sobre violões que o ajudarão a se tornar um vendedor mais 
bem-sucedido. Encontrar o violão perfeito para o seu cliente será mais fácil se você fizer as perguntas certas e 
entender o impacto que os formatos do corpo, as madeiras e os estilos de tocar violão têm sobre o som.

A equação do som

Na Taylor, acreditamos que você pode ajudar o seu cliente a encontrar o violão que melhor “se encaixa” nele se 
você tiver em mente a “equação” fundamental do som. É a seguinte:

Formato do corpo + Madeiras + Violonista = Som

O som de um violão é o produto de três ingredientes principais. O formato físico do corpo (caixa de ressonân-
cia) do violão desempenha um papel crucial na geração do som total do violão. Os tipos de madeiras usados 
no fundo, nas faixas (laterais) e no tampo ajudam a “temperar” sonicamente as notas que o instrumento produz, 
acrescentando diferentes nuances de resposta no grave, médio e agudo. A técnica de execução da pessoa 
(palheta x dedos ou toque leve x pesado, por exemplo) é outro grande elemento. É por essa razão que o mesmo 
violão pode soar diferente nas mãos de diferentes pessoas.

Formatos de corpo

Existem cinco formatos diferentes de corpo (ou caixa) da linha acústica da Taylor. Cada formato tem sua própria 
personalidade tonal e sensação física. Embora todos os violões Taylor sejam conhecidos por um som nítido, 
balanceado e grande tocabilidade, existem diferenças de som de formato para formato. Os cinco formatos são 
Grand Auditorium, Grand Symphony, Grand Concert, Dreadnought e Grand Orchestra.

 • 5 formatos diferentes de corpo na Taylor
 • Todos possuem sons diferentes, mas o ponto em comum é o som nítido e balanceado da Taylor
 • Grand Auditorium, Grand Symphony, Grand Concert, Dreadnought e Grand Orchestra
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Madeiras

As madeiras que compõem o violão pegam o som do formato do corpo e acrescentam “cor” (tempero) sonoro 
a ele. Cada tipo de madeira tem uma densidade, rigidez e flexibilidade particulares, que, juntamente com quem 
está tocando, se traduzem em um espectro de frequências sônicas. É comum que se fale sobre o som musical 
em termos de proeminência de graves, médios e agudos, que também podem ser descritos em termos de claro 
e escuro. As diferentes madeiras do fundo e das laterais são o equivalente de ajustar os controles de grave, 
médio e agudo em um aparelho de som. O tampo (ou tampo harmônico) do violão trabalha em conjunto com o 
corpo para gerar o som.  

 • As madeiras adicionam tempero sônico ao formato do corpo
 •  A combinação das madeiras do tampo, fundo e laterais contribuem para o som final do  

instrumento

O Violonista  

O estilo de execução do seu cliente é o ingrediente final da equação do som. Compreender como as suas mãos 
produzem o som do violão, assim como o som que eles preferem e desejam, é parte importante do processo de 
encontrar o violão certo para ele e acabar efetuando a venda. Ouça o seu cliente. Ele toca com palheta fina ou 
grossa? Que tipo de corda ele prefere? Preste atenção à sua reação enquanto ele testa os violões. Ele usa o 
polegar e toca acordes lentos que passam por todas as cordas ou ele bota para quebrar usando uma moeda? 
Essas são pistas que ajudarão a descobrir qual violão e qual som o seu cliente está procurando. 

 • O estilo de execução contribui para o som final
 • Compreender o som do músico torna mais fácil achar o violão certo para ele
 • Observe a sua abordagem ao tocar
 • Preste muita atenção à reação do cliente aos violões e se adapte conforme o necessário

Perguntas seletivas

É possível que você só tenha a atenção total do seu cliente por um período breve, então as perguntas seletivas 
que você fizer são importantes. O objetivo é iniciar o caminho que levará à encontrar o violão adequado para o 
som e a experiência musical que o cliente tem em mente. Há inúmeras maneiras de chegar lá, mas eis alguns 
exemplos.  

Existe algum modelo específico de Taylor que você gostaria de testar?
Você toca violão há quanto tempo?
Quais violões você tem?
Você está procurando um som específico?
O que você sabe sobre a Taylor Guitars?
Onde você toca?
Você toca um estilo específico de música?
De que tipo de música você gosta?
Seus amigos tocam em quais violões?

 • Aproveite ao máximo o tempo com seu cliente
 • Faça as perguntas certas
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FORMATOS DE CORPO  
TAYLOR

GA 
Grand Auditorium

O Grand Auditorium tem o formato mais reconhecido 
e popular da Taylor. Para muitos, é a definição do “som 
Taylor”. Introduzido em 1994, o GA é um design original 
de Bob Taylor, trazendo som muito equilibrado. Graças 
à sua versatilidade, o GA é adequado para lidar com 
muitos estilos de música. É o lugar perfeito para iniciar 
quando se está apresentando a linha Taylor, especial-
mente para quem está buscando versatilidade ou ainda 
está descobrindo o seu próprio som. 

Se o número de modelo termina com 4, é um
Grand Auditorium.

Por exemplo: 814ce 

Grand Auditorium 
 • Grave cheio, com médios articulados e 
  agudos cintilantes 
 • Som nítido e definido
 • Formato popular
 • Fisicamente confortável de tocar
 • Versátil e apropriado para todos os estilos

Mostre o Grand Auditorium: 
 • Como uma introdução à linha Taylor
 • A um cliente que toca diferentes estilos
 • A um cliente que quer um bom 
  violão “multifuncional”
 • A um cliente que não tem uma preferência 
 • A um cliente que está buscando um “som novo”

814ce
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GS 
Grand Symphony 

 
O Grand Symphony é outro design original de Bob 
Taylor. Ganhou o prêmio “Players’ Choice” de melhor 
violão da revista Guitar Player em 2008, logo após a 
sua estreia. O corpo do GS produz um som poderoso, 
com uma robusta faixa grave. Como a sua potência é 
balanceada por uma articulação clara, ele acomoda bem 
um estilo agressivo com palheta ou acordes rasgados. 
O GS deriva seu som de seu contorno geral mais  
amplo, incluindo uma cintura mais larga e um bojo  
inferior maior do que o do GA. O GS é a opção do  
violonista que gosta de “sentar a mão” e prefere um 
violão de som cheio e mais volume.   

Se o número de modelo termina com 6, é um
Grand Symphony

Por exemplo: 816ce  

Grand Symphony
 • Graves fortes, com médios cheios e agudos nítidos 
 • Som potente com articulação clara e ampla
  gama dinâmica
 • Cintura e bojo inferior mais largos do que no GA
 • Responde a estilos de toque mais fortes
 • Prêmio “Players’ Choice” 2008 de melhor violão
  da revista Guitar Player

Mostre o Grand Symphony:
 • A quem toca com palheta
 • Aos clientes que curtem rock “raiz”
 •  A um cliente que está buscando um violão  

de volume alto
 • A um cliente que toca um estilo
  agressivo de acordes rasgados
 • A um cliente que está buscando um “som novo”

816ce
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GC 
Grand Concert

O menor formato de corpo da Taylor, o Grand Concert 
produz um som íntimo, ideal para gravação e palco. 
Quem toca dedilhado vai adorar o equilíbrio entre baixos 
e notas melódicas; e, por causa do seu tamanho menor 
(e tensão de corda mais leve), o GC é um violão muito 
confortável de tocar. Um Grand Concert sempre parece 
preencher justamente a medida certa de “espaço 
sonoro”, oferecendo uma experiência musical surpreen-
dente e única. Todos os modelos Grand Concert  
possuem braço com escala mais curta (632 mm), 
reduzindo a tensão das cordas. Alguns Grand Concerts 
também estão disponíveis como modelos de 12 trastes 
(ver página seguinte).

Se o número de modelo termina com 2, é um
Grand Concert.

Por exemplo: 812e  

Grand Concert
 • Som intimista e focado 
 •  O menor corpo da Taylor/pequena profundidade  

de caixa
 • Escala curta/menos tensão de corda
 • Harmônicos controlados/fácil de gravar e mixar
 • Ótimo para dedilhado e acordes suaves

Mostre o Grand Concert:
 • Para quem toca dedilhado
 •  Para quem está procurando um ótimo violão  

de gravação
 •  Para quem está buscando o conforto físico  

de um violão
  de caixa pequena
 • Para quem já tem violões maiores

812e
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GC 
Grand Concert 12-Fret

Alguns Taylor Grand Concerts são oferecidos como 
modelos de 12 trastes. A orientação diferente do braço 
e o reposicionamento do cavalete (mais próximo do  
centro do bojo inferior) tendem a gerar um pouco mais 
de profundidade sonora. Se você pensar no tampo 
como um tambor, à medida que o ponto de ataque 
se move rumo ao centro, todo o som se torna mais 
encorpado e robusto. Dependendo na combinação 
de madeiras, um violão de 12 trastes pode ter uma 
característica ligeiramente mais escura e percussiva. 
Como os modelos de 14 trastes, os Grand Concerts de 
12 trastes também possuem comprimento de escala de 
632 mm, o que atrairá músicos que querem reduzir o 
esforço na mão esquerda (no caso da posição conven-
cional do violão para músicos destros).  
 

Todos os modelos Grand Concert de 12 trastes 
são identificados por “12-Fret” no nome do  
modelo.

Por exemplo: 812e 12-Fret

Grand Concert 12-Fret
 •  A junção do braço com o corpo se dá no 12º traste, 

e não no 14º
 •  A orientação diferente braço/cavalete gera um som 

mais profundo e escuro
 •  O menor corpo da Taylor/pequena profundidade  

de caixa
 • Harmônicos controlados/fácil de gravar e mixar

Mostre o Grand Concert 12-Fret:
 • Para quem toca dedilhado
 •  Para quem está procurando um ótimo violão de 

gravação
 •  Para quem está buscando o conforto físico de  

um violão
  de caixa pequena
 • Para quem já tem violões maiores
 •  Para quem quer um violão de caixa pequena  

mas com um caráter sonoro levemente mais  
escuro e percussivo

812e 12-Fret

(continued)
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GO 
Grand Orchestra

O Grand Orchestra é o mais recente formato da Taylor 
(2013). Concebido como o sucessor do Taylor Jumbo, 
ele redefine a experiência musical de um violão grande 
ao mesclar potência e complexidade com equilíbrio e  
responsividade. O GO apresenta uma caixa de res-
sonância mais larga e profunda do que qualquer outro 
formato da família Taylor. As dimensões do corpo criam 
uma ressonância mais grave, conferindo uma voz ampla, 
cheia e poderosa ao violão. A nova estrutura do tampo 
otimiza o movimento do tampo harmônico, o que com-
plementa a profundidade e complexidade sonoras com 
o equilíbrio e a clareza clássicos da Taylor em todo o 
espectro tonal. Ao contrário de outros violões de corpo 
grande, o GO não apenas lida bem com acordes fortes, 
mas também responde prontamente a violonistas com 
um toque mais leve. O GO ganhou prêmio de “Melhor 
Violão” de 2013 da revista The Music & Sound Retailer.

Se o número de modelo termina com 8, é um
Grand Orchestra.

Por exemplo: 818e

Grand Orchestra
 • O maior corpo da Taylor
 • Som alto e complexo, com rica sustentação
 • Ampla faixa dinâmica
 •  A nova estrutura de tampo aumenta a  

responsividade

Mostre o Grand Orchestra:
 • A quem toca com palheta
 • A clientes que gostam de violões grandes
 • A quem toca acordes vigorosos
 •  A um cliente que está buscando um som  

profundo e grave

818e
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DN 
Dreadnought

O Dreadnought talvez seja o formato mais tradicional 
e reconhecido do mundo do violão acústico. O Taylor 
Dreadnought traz um som vintage ao século XXI. O 
DN possui um som alto e cheio, com graves potentes 
e médios presentes, porém retém o equilibrado “Taylor 
Sound”. O DN é atraente para quem toca com palheta 
e os apreciadores de formatos e som de violão 
tradicionais.  

Se o número de modelo termina com 0, é um 
Dreadnought.

Por exemplo: 810e

Dreadnought
 • Formato/sensação tradicional
 •  Som cheio, com graves potentes e médios 

presentes
 
Mostre o Dreadnought:
 • Para quem prefere formatos e sons tradicionais
 •  Para violonistas que dizem tocar de 
  maneira vigorosa ou com palheta

810e
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MADEIRAS
A combinação de madeiras usadas no tampo, fundo e laterais do violão definirá ainda mais o seu som final.

Madeiras do tampo

A maioria dos modelos da Taylor emprega madeira de abeto sitka para o tampo. A gama dinâmica do abeto 
sitka é muito ampla, possibilitando desde agressivos acordes rasgados até toque com palheta e dedilhado. Os 
violonistas que empregam dedilhado e toque suave costumam favorecer o tampo de cedro, que é extremamente 
responsivo e geralmente é descrito como tendo um som mais macio e quente. Madeiras duras como mogno 
(alguns modelos das Séries 300 e 500) ou koa (Série Koa) são outra opção para o tampo. Elas tendem a  
produzir uma compressão natural, então não dão uma resposta tão rápida quanto um violão com tampo de abeto 
sitka. Um violão com tampo de mogno produz fundamentais fortes, com foco nítido e direto. Um violão todo em 
koa terá um som similar, mas com um quê de brilho e incisividade no registro agudo em função da sua natureza 
levemente mais densa.

 •  Abeto Sitka é usado na maioria dos violões Taylor, funcionando bem para todos os estilos  
de toque

 •  Tampos de cedro costumam ter um som mais quente do que o abeto, tornando-os uma boa  
escolha para dedilhado

 • Tampos de madeiras duras produzem uma compressão natural e um som focado

Madeiras do fundo/faixa

Mogno neotropical
O mogno é utilizado na Série 500.

Por causa da sua resposta de frequência mais plana, o mogno é um bom começo para falar sobre madeiras 
harmônicas. O mogno possui um som equilibrado e tradicional de violão acústico. O seu perfil sônico é bem-
representado nas frequências medianas, garantindo um violão com médios espessos e presentes. O mogno 
pode ser apresentado a um amplo espectro de violonistas de diferentes estilos musicais. Quem toca blues e 
outros gêneros “de raiz” costuma reagir bem ao caráter vigoroso dos médios do mogno. Um violão de mogno 
com corpo menor, como o 512ce, pode atrair quem toca dedilhado, enquanto que uma abordagem de palheta 
mais agressiva pode favorecer um corpo maior, como o 516ce.

 • Médios espessos e presentes
 • Som equilibrado e tradicional
 • Um bom começo quando o músico não tem certeza sobre qual som que está buscando

Jacarandá indiano
O jacarandá indiano é usado nas Séries 900, 800 DLX, 800, 700, 400 e 200 DLX

Uma das madeiras de violão mais populares e tradicionais, o jacarandá pega a impressão sonora básica do 
mogno e a expande em ambas as direções. Ela costuma produzir harmônicos incisivos e sustentação ampliada. 
Em comparação com o mogno, o jacarandá soa mais profundo na parte grave e mais brilhante na parte aguda. 
Se você imaginar uma representação visual do seu espectro de frequência, o jacarandá seria escavado na 
parte central, gerando menos médios do que o mogno. Como o mogno, o jacarandá é uma madeira tonal muito 
versátil. Você pode tocar dedilhado, com palheta ou em acordes, o que o torna apropriado para ser apresentado 
a uma grande variedade de músicos. Violonistas que querem mais agudos e graves mais pronunciados do que 
os de um violão em mogno irão gostar muito do jacarandá indiano. O seu silvo no agudo e sua articulação nítida 
beneficiam músicos que têm um som escuro.
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Madeiras do fundo/faixa  (continuação)

 • Ampla resposta de frequências, com harmônicos complexos
 •  Graves profundos, com agudos brilhantes e médios discretos
 • Uma madeira tonal muito discreta
 •  Bom para músicos que buscam articulação nos agudos

Big Leaf Maple
O maple (bordo ou ácer) é usado na Série 600.

 
O maple costuma ser descrito como tendo um som focado, com um rápido decaimento da nota, que desponta 
na mixagem. A Taylor re-equalizou seus violões de maple em 2015 para produzir mais calor, complexidade, vol-
ume, sustentação e responsividade, sempre mantendo as qualidades naturalmente nítidas e lineares do maple.  
A clareza da gama aguda continua ali, mas o baixo foi estendido em relação ao que estamos acostumados 
a ouvir. É como se todas as notas tivessem ficado mais altas. O resultado é um som mais multidimensional, 
dando aos executantes aquela versatilidade musical das outras madeiras tonais clássicas e fazendo dos nossos 
modelos em maple uma opção interessante como violão principal, e não apenas como instrumento de palco. Os 
nossos violões de maple são equalizados de forma a refletir muito a técnica do músico; assim, um violonista com 
um estilo dinâmico ou que gosta de variar seu ataque de palheta apreciará a facilidade com que essas nuances 
de toque se fazem sentir na resposta sonora.
 
 • Mais quente, rico e responsivo do que outros acústicos em maple
 • Sustentação mais longa
 • Resposta linear por todo o espectro tonal
 • Reflete muito a técnica do executante

Ovangkol
O ovangkol (amazique ou shedua) é usado na Série 400.

Um parente africano do jacarandá, o ovangkol compartilha muitas das propriedades acústicas do jacarandá. 
Você perceberá médios ligeiramente mais cheios no ovangkol (se comparados aos do jacarandá) e agudos nem 
tão brilhantes quanto os do maple. O ovangkol é adequado a quase todas as aplicações, o que faz dele uma boa 
opção para um músico que não tem uma preferência sonora predefinida ou músico “generalista” 

 • Parente do jacarandá
 • Som arredondado, com mais médios do que o jacarandá
 • Alta sustentação
 • Excelente como madeira para violões polivalentes

Sapele
O sapele é usado na Série 300 (com tampos de abeto). 

O sapele é outra madeira tonal versátil, tendo entrado para a linha da Taylor há mais de uma década. Uma  
madeira africana de crescimento relativamente rápido, o sapele faz tudo o que o mogno faz em termos de som, 
com um vigor extra no agudo. Sapele é uma ótima madeira de uso geral, propiciando um som consistente e 
equilibrado em uma variedade de aplicações – de dedilhado a acordes de acompanhamento.  

 • Som similar ao do mogno, mas ligeiramente mais brilhante
 • Ótimo para muitos estilos
 • Produto sonoro consistente e equilibrado
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Madeiras do fundo/faixa  (continuação)

Acácia-negra
A acácia-negra (blackwood) é usada na Série 300 (com tampos de mogno).
 
Uma madeira com manejo sustentável, o perfil tonal da acácia-negra (ou ébano-da-Austrália) lembra o da koa 
ou do mogno com seu foco nos médios – um pouco secos e nítidos, mas também quentes –, com uma pitada 
do lustro e da riqueza de agudos encontrado no jacarandá. Também gera um volume forte. Musicalmente, é 
adequado a diversos tamanhos de corpo e estilos musicais.

• Volume forte e foco nos médios – secos e nítidos porém quentes, como mogno ou koa
• Brilho e riqueza nos agudos, parecido com o jacarandá
• Sua versatilidade musical é adequado a diversos tamanhos de corpo e estilos de toque

Madeiras maciças x laminadas

Um violão confeccionado com tampo, fundo e laterais de madeira maciça produz um som mais complexo e  
continua melhorando com o passar dos anos. Os violões de madeira maciça da Taylor iniciam na Série 300.  
Nós também fabricamos diversas séries de violões manufaturados com fundo e faixa de madeira laminada  
(consistindo em três camadas de madeira) combinados com tampo maciço. Aí estão incluídas as Séries  
Academy, 100, 200 e 200 Deluxe, assim como a GS Mini e a Baby Taylor.

Produzir violões com fundos e faixas de madeira laminada, (ou compensada) permite que preservemos os recur-
sos das madeiras tonais (uma tora laminada gera oito vezes o rendimento de um tronco serrado para violões de 
madeira maciça) e oferece aos músicos um instrumento resistente, bonito, mais acessível no preço e com ótimo 
som.    

A nossa construção conta com três camadas de madeira: um cerne de álamo (choupo) com uma lâmina em 
cada lado. O processo permite a criação de um fundo abaulado, para mais força, o que, junto com a abordagem 
laminada, resulta em um violão durável, bom para viagens. Uma vez que todos os violões de madeira laminada da 
Taylor possuem tampo de madeira maciça, seu som melhora com o tempo. Não usamos mais o termo “compen-
sado” para evitar confusão com outros produtos do mercado, feitos com materiais sintéticos não lenhosos. 

INOVAÇÕES DA TAYLOR

Bob Taylor lidera o arrojado design de violões da empresa desde a sua fundação, em 1974. O uso pioneiro que 
Bob faz da tecnologia moderna trouxe uma precisão e consistência incrível ao processo de produção de violões 
da Taylor. As avançadíssimas inovações dos violões Taylor incluem:

O Braço Taylor (patenteado), o braço mais estável e ajustável da indústria. Ele possibilita uma configuração 
perfeita para cada violão, além de estabilidade rápida e precisa durante toda a vida útil do instrumento. O design 
é também ecologicamente correto, consumindo menos madeira do que um braço tradicional.

A captação acústica Expression System® 2, que incrementa o desenvolvimento da bem-sucedida tecnologia 
proprietária de captação da Taylor com um novo design piezoelétrico atrás do rastilho. A colocação dos cristais 
piezoelétricos atrás do rastilho, em vez de embaixo dele, permite que os cristais respondam mais naturalmente 
à energia do instrumento à medida que ela passa pelo rastilho, produzindo um excelente som amplificado com 
simplicidade “plug-and-play”.     
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Uma linha de guitarras inspirada nos designs de captação da Taylor, incluindo toques estéticos exclusivos.  
Modelos incluem a versátil T5 elétrica/acústica, seu irmão compacto, o T5z (oferecendo uma pegada mais  
familiar aos guitarristas) e a semiacústica T3.  

O Braço Taylor: Tocabilidade Com Manutenção Fácil

O braço Taylor é uma característica dos violões Taylor desde 2001. O design patenteado é elogiado pelos  
veteranos da indústria como uma das inovações mais importantes da era moderna da construção de violões,  
e por bons motivos: ele permite controle total sobre a ação (tocabilidade) e a afinação. O desenho do braço 
Taylor garante uma escala reta e regular, assegurando que a configuração original de fábrica esteja sempre 
afinadíssima. Além disso, caso o braço um dia precise ser ajustado, isso pode ser feito de maneira rápida, fácil e 
barata. Isso também ajuda a Taylor a resistir aos efeitos das mudanças de umidade – algo com que todo violão 
de madeira maciça precisa lutar.

No braço Taylor, a extensão da escala e o tróculo não são colados na caixa. Em vez disso, eles são encaixados 
em cavidades cortadas com precisão no corpo do violão. Cada cavidade é equipada com um espaçador  
cortado a laser. Os espaçadores são projetados em gradações da ordem de 0,05 mm, pela primeira vez  
tornando microajustável a angulação do braço de um violão . Reposicionar o braço de um violão com o braço 
Taylor é uma questão de minutos, sem que haja mais o perigo de danificar o instrumento.

 • Braço reto e regular
 • Presente nos violões Taylor desde 2001
 • Design aparafusado
 • Microajustabilidade garante uma ótima ação
 • Ângulo do braço com ajuste rápido e fácil
 •  Instrumentos Taylor são conhecidos por sua ótima tocabilidade, em grande parte devido  

ao braço Taylor

A ELETRÔNICA ACÚSTICA DA TAYLOR

Expression System® 2:
repensando a captação piezoelétrica

O comprometimento da Taylor com o design proprietário de captação começou com Expression System,  
inteiramente magnético, introduzido em 2003. Esse design patenteado foi desenvolvido para transmitir as  
ricas nuances acústicas dos instrumentos Taylor e do músico de maneira transparente. O mais novo design  
de captação da Taylor, o Expression System® 2, leva a tecnologia de captação ainda além através do uso  
revolucionário dos sensores piezoelétricos. Em vez de estarem localizado embaixo do rastilho, os cristais 
piezoelétricos do ES2 estão posicionados atrás dele, aprimorando enormemente a sua capacidade de captar  
as nuances dinâmicas da energia do instrumento à medida que ela é transferida através do rastilho.

Como funciona

O entendimento predominante da indústria sobre a captação piezoelétrica sob o rastilho era que a vibração do 
tampo e da corda fazia o rastilho “pular” para cima e para baixo. Por muito tempo, essa foi a base para colocar 
o transdutor piezoelétrico embaixo do rastilho. Porém, David Hosler, designer de captação da Taylor, descobriu 
que o movimento vertical é consideravelmente restringido porque a pressão descendente da tensão da corda 
essencialmente trava o rastilho para baixo. É por isso que a captação com cristais piezoelétricos tradicional, sob 
o rastilho, responde com um som frequentemente caracterizado como fino, estridente ou sintético. Na verdade, 
o âmbito de movimento natural do rastilho é de vai e vem, como um pêndulo. Essa revelação levou Hosler a 
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reposicionar os cristais piezo, tirando-os de baixo e levando-os para trás do rastilho, mal encostando nele. A 
nova posição permite que os cristais respondam mais naturalmente à energia do violão quando ela é transferida 
através do rastilho. O design patenteado ES2 incorpora três sensores piezoelétricos instalados atrás do rastilho, 
através do cavalete, com três minúsculos parafusos Allen que calibram a pressão dos sensores contra o rastilho.

 • O movimento dos captadores piezoelétricos sob o rastilho é restrito
 • O ES2 reposiciona os cristais piezoelétricos atrás do rastilho
 • Os cristais têm mais liberdade para se movimentar
 • Som amplificado mais dinâmico e cheio

Expression System® 1

O ES1 é o sistema inteiramente magnético de captação e preamp proprietário da Taylor, que funciona como um 
microfone, produzindo um som acústico quente e natural. O ES1 incorpora dois captadores magnéticos: um 
Dynamic Body Sensor® instalado na face inferior do tampo harmônico, e um Dynamic String Sensor® embutido 
embaixo da escala, contando com um preamp integrado atuado por três controles simples – volume, grave e 
agudo. A parte eletrônica é um opcional da Série 300 e superiores.

ES-N®

O ES-N é um transdutor de fonte única localizado sob o rastilho, mas o design do preamp e os controles de tom 
foram customizados para complementar a voz das cordas de nylon. Nossos controles ES padrão permitem que 
se molde o som e preservam a estética natural do design. Instalado em modelos de nylon.

ES-Go®

O ES-Go é um captador de boca magnético passivo, fornecido como acessório e desenvolvido especialmente 
para o GS Mini.  Qualquer pessoa pode instalá-lo em questão de minutos, usando apenas uma chave de fenda, 
graças a conexão pré instalada dentro do violão.

ES-B®

O ES-B utiliza elementos do design piezoelétrico do Taylor ES2. O captador é alimentado por uma preamp  
integrado que também inclui um afinador cromático digital embutido. A unidade de preamp/afinador possui 
mostrador LED para afinação e indicação de bateria fraca, juntamente com os controles de tom e volume.
 
Eletrônica dos violões Taylor 2017, por série

Baby-e ES-B
GS Mini ES-GO (opcional)
GS Mini-e ES2
GS Mini Bass ES-B
Academy ES-B
100 ES2
200 ES2
200 Deluxe ES2
300 ES2
400 ES2
500 ES2

600 ES2 
700 ES2
800 ES2
800  Deluxe ES2
900 ES2
Koa ES2
Presentation ES2
Nylon ES-N or ES-B 
(Academy 12e-N)
T5/T5z T5
T3/T3B T3
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A nova geração do som Taylor

Quando Bob Taylor contratou o luthier Andy Powers em 2011, encontrou exatamente o que estava procurando: 
um designer, artesão e músico imensamente capacitado, que continuaria aprimorando os designs de violão da 
Taylor durante anos. “Andy é o maior construtor de violões que já conheci”, diz Bob.

Atualmente, Andy é o mestre luthier da Taylor. Ele atua como arquiteto-chefe dos novos modelos de violão da 
Taylor e lidera o refinamento contínuo da linha de produtos Taylor existentes. Foi ele quem desenhou o corpo do 
Taylor Grand Orchestra, e desde então liderou muitos importantes projetos de redesenho, cobrindo praticamente 
toda a linha Taylor. O resultado é uma composição dinâmica de instrumentos que oferece a músicos de todos os 
níveis uma vasta gama de opções em violão. Desenvolvimentos recentes incluem:

 •  Uma revitalização das Séries 800 e 900 em mogno, trazendo uma diversidade de recursos para otimizar  
o som e a estética

 • O redesenho da Série 600 em maple para que estes violões tenham mais apelo sonoro e estético
 • Uma repaginação do violão de 12 trastes para atrair o violonista moderno
 • Novos designs de 12 cordas, incluindo o Grand Concert 562ce compacto de 12 cordas/12 trastes
 • A re-equalização da Série 700 em jacarandá e da Série 500 em mogno
 • A criação da nova Série 800 Deluxe
 •  A introdução da Série Academy, oferecendo aos novatos o melhor violão de estudo em um nível de preço  

de entrada
 • O design do baixolão GS Mini Bass

O novo design das Séries 800 e 900

A Taylor introduziu um redesenho completo das emblemáticas Séries 800 (em 2014) e 900 (em 2015), trazendo 
uma variedade arrasadora de refinamentos para otimizar o som. Nessas duas séries, praticamente todos os 
elementos materiais da construção do violão foram melhorados: estruturação, espessura das madeiras, colas e 
acabamento, além de um visual revitalizado. Segue uma breve descrição dos recursos otimizadores de som de 
ambas as séries.

Revoiced Bracing

As estruturas do tampo e do fundo foram calibradas exclusivamente para cada formato individual. Os refinamen-
tos alteram a maneira em que o tampo e o fundo se movimentam independentemente e em relação um ao outro, 
maximizando a resposta acústica de cada um dos corpos.  

Recalibragem da espessura das madeiras

As especificações de espessura do tampo e do fundo também foram otimizadas para cada formato de violão. 
Ambos trabalham em harmonia com a estrutura para dar mais eficiência de movimento ao violão.

Cola proteica

Colas proteicas estão sendo usadas seletivamente por causa das suas propriedades únicas de otimização de 
som entre importantes componentes do violão. Cola animal aquecida foi escolhida para a estrutura devido à sua 
capacidade de transferência de som. Outras colas sintéticas modernas são usadas em outras partes, conforme 
adequado.   
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Acabamento lustroso mais fino

O maquinário de precisão da Taylor possibilitou a redução da espessura do lustro de acabamento em mais de 
40%, de 0,15 mm para 0,089 mm. O acabamento consideravelmente mais fino melhora muito a capacidade de 
geração de som dos violões, sempre mantendo um belo visual lustroso. 

O novo design da Série 600 em maple

Inspirada pela mesma filosofia de otimização de som que orientou o redesenho da Série 800, a Taylor trouxe uma 
diversidade arrasadora de refinamentos à Série 600 em maple. O resultado é a transformação do perfil sonoro 
historicamente brilhante do maple em uma voz mais rica, quente e complexa. Uma experiência violonística mais 
musical e versátil aguarda os músicos. Segue uma visão geral das características exclusivas de design.

Equalização customizada

Tanto a estrutura quanto a espessura das madeiras é otimizada para cada formato. A estrutura do fundo é cali-
brada especialmente para se adequar às propriedades do maple. Um toque único de design é que os leques não 
se estendem até a faixa (salvo no Grand Orchestra, que é maior). Isso ajuda a produzir mais volume, projeção 
e calor nos graves, sem comprometer a resposta parelha do maple. A caixa também tem estrutura nas laterais, 
proporcionando rigidez extra que facilita o movimento do tampo e do fundo. 

Tampos de abeto cozido

Uma técnica especial de cozedura a altas temperaturas acelera o processo de envelhecimento, resultando no 
caráter acústico rico e responsivo de um violão antigo. Esta técnica confere aos tampos uma coloração leve-
mente mais escura, assemelhada à do cedro ou do abeto envelhecido.

Cola proteica otimizadora de som

Usada na estruturação, as propriedades da cola aprimoram a transferência sônica pelo tampo e pelo fundo.  

Acabamento lustroso mais fino + tingimento aplicado à mão

O acabamento lustroso ultrafino (0,089 mm) da Taylor minimiza o umedecimento e potencializa a responsividade 
e o volume. E o que é mais impressionante: a Taylor conseguiu desenvolver uma aplicação friccionada à mão 
da sua tintura “açúcar mascavo”, dando ao maple texturizado um intenso visual vintage sem adicionar qualquer 
espessura significativa ao acabamento.    
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NOVOS MODELOS PARA 2017

A Série 800 Deluxe

Esta versão ultrarrefinada do nosso carro-chefe, a Série 800, acrescenta à gama de refinamentos otimizadores 
de som introduzidos em 2014 um trio de upgrades especiais:
 •  Um novo descanso de braço radial, com borda mais estreita e arredondada em comparação ao descanso 

chanfrado das Séries 900 e Presentation
 • Estrutura em abeto Adirondack, conferindo mais potência sonora
 • Tarraxas Gotoh 510, com relação de transmissão de 21:1 para controle fino da afinação

A Série Academy

Esta nova série acústica completa foi concebida pensando-se em músicos iniciantes, enfatizando uma ex-
periência musical mais convidativa e acessível. As características projetuais são simplificadas aos componentes 
essenciais de um grande violão, permitindo que a série seja oferecida a um custo-benefício atraente. Esta série 
inspirará todos, de novatos a músicos tarimbados que buscam um violão de alta qualidade a um ótimo preço. 
Um dos recursos que facilitam o uso do instrumento é o descanso de braço para conforto extra. O preço destes 
violões é inferior ao da Série 100, trazendo a experiência Taylor a uma faixa de preço de entrada.
 
Há três modelos disponíveis:
 • Dreadnought Academy 10/10e
 • Grand Concert Academy 12/12e
 • Grand Concert (12 trastes) Academy 12-N/12e-N para cordas de nylon

Fundo/laterais: Sapele laminado
Tampo:  Abeto Sitka maciço (cordas de aço)  

Abeto Lutz (cordas de nylon)
Descanso de braço: Mogno
Braço: Sapele, design patenteado Taylor
Comprimento da escala: 632 mm (aço) ou 648 mm (nylon)
Largura da pestana: 41,86 mm (aço) ou 44,45 mm (nylon)
Escala: Ébano legítimo
Eletrônica opcional: Taylor ES-B
Estojo: Capa Taylor
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O baixolão GS Mini Bass

Este baixolão em pequena escala foi possibilitado por duas rupturas de design: cordas customizadas com miolo 
de nylon e revestimento de fio de bronze fosforoso e pinos de cavalete patenteados de duas pontas. O baixo 
apresenta as mesmas dimensões de caixa e o comprimento de escala de 597 mm do GS Mini padrão – uma 
proeza impressionante, considerando que a maioria dos baixos precisa de um comprimento de escala muito 
maior para conseguir produzir notas graves com precisão. O design compacto garante um baixolão acessível 
a todo mundo, seja um baixista experiente que quer uma opção acústica para tocar no conforto de casa ou um 
guitarrista que precisa de um baixolão para compor, gravar demos ou fazer jam sessions.

Fundo/laterais: Sapele laminado
Tampo: Abeto Sitka maciço
Largura da pestana: 41,86 mm
Cordas: D’Addario Custom Light com miolo de nylon e revestida com fio de bronze fosforoso EXP
Eletrônica: ES-B
Estojo: Case GS Mini

Modelos 200 Deluxe com tampo de koa

A Série 200 Deluxe agora ganhou um Grand Auditorium 224ce-K DLX e um Dreadnought 220ce-K DLX com 
tampo de koa. Os tampos maciços de koa possuem coloração queimada em dégradé. Outras especificações 
incluem fundo/faixa em koa laminada, caixa lustrosa, frisos pretos, pequenas incrustações acrílicas em estilo 
italiano, roseta em anel simples de pérola sintética e case rígido Taylor.

214ce-FM DLX em maple texturizado

Este modelo entra na Série 200 Deluxe e ostenta fundo e laterais em maple laminado texturizado.

Série 200 em koa laminada

A nossa Série 200 traz um upgrade estético e sonoro, com seu fundo e laterais em koa laminada e um esquema 
estrutural atualizado, gerando um som mais alto e cheio. Escolha entre o Grand Auditorium 214ce (aço) e o 
214ce-N (nylon).

Série 100 em nogueira laminada

A Série 100 se encarrega da estreia das laterais e fundo em nogueira-negra (combinados com tampo de abeto 
maciço) e, como a Série 200, possui refinamentos estruturais para potencializar o resultado sonoro. Esta série 
também oferece o novo 114ce-N em nylon, além do violão de 12 cordas mais vendido da indústria – o Dread-
nought 150e.

GS Mini-e em nogueira

Substituímos nosso modelo em jacarandá laminado por uma nova edição em nogueira-negra laminada, com 
tampo em abeto Sitka maciço e eletrônica ES2.

T5z Classic Deluxe

Esta edição deluxe do nosso T5z Classic com tampo de mogno representa um upgrade, com caixa em alto 
brilho e coloração queimada em dégradé (em todo o instrumento).
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CONCLUSÃO

Obrigado por dedicar seu tempo 
a ler este informativo. Esperamos 
que tenha sido útil. Lembre-se: 
todo mundo está procurando um 
certo som. Com uma compreensão 
básica dos formatos de corpo da 
Taylor, madeiras tonais e estilos de 
tocar violão, você poderá ajudar os 
clientes a encontrá-lo. O nosso site 
está repleto de informações sobre 
esses temas e muito mais –  
por isso, convidamos você a  
conferir taylorguitars.com para 
mais informações.

GS Mini-e Bass

Academy 10e 814ce DLX
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1.  Liste 5 formatos de corpo dos violões da Taylor
     1.____________________________________________
     2.____________________________________________
     3.____________________________________________
     4.____________________________________________
     5.____________________________________________

2.  Liste as madeiras de fundo/faixa por série.
     Série 300: ___________________________________
     Série 400: ___________________________________
     Série 500: ___________________________________
     Série 600: ___________________________________
     Série 700: ___________________________________
     Série 800: ___________________________________
     Série 900: ___________________________________

3.   Liste pelo menos um número de modelo com 
base no pareamento formato de corpo/madeira 
abaixo.  

  Corpo Grand Concert, fundo/laterais em jacarandá:
  _____________________________________________        
  Corpo Grand Orchestra, fundo/laterais em maple: 
  _____________________________________________  
  Corpo Grand Symphony, fundo/laterais em ovangkol:
  _____________________________________________  
  Corpo Grand Auditorium, fundo/laterais em sapele: 
  _____________________________________________  
  Corpo Dreadnought, fundo/laterais em mogno:
  _____________________________________________ 
 
4.   Liste o formato de corpo ao lado do número de 

modelo correspondente: 
     814ce: _______________________________________
     712ce:________________________________________
     618e: ________________________________________
     916ce:________________________________________
     310: _________________________________________

5.   Qual madeira tonal é usada na maioria dos  
tampos dos violões Taylor?

     ______________________________________________

TESTE DO TREINAMENTO DE VENDAS TAYLOR GUITARS

6.  Quais são os dois formatos de corpo Taylor mais 
adequados para dedilhado?

      ______________________________________________
      ______________________________________________

7.   Qual é o formato de corpo mais popular  
da Taylor? (circule um) 

     a. Grand Concert
     b. Grand Auditorium
     c. Dreadnought
     d. Grand Orchestra 
     e. Grand Symphony 

8.   Qual Série Taylor foi redesenhada recentemente 
tendo violonistas iniciantes em mente?

      ______________________________________________ 
 
9.   Liste dois formatos de corpo Taylor adequados 

para toque com palheta ou acordes.
      ______________________________________________ 
      ______________________________________________ 
 
10.   Qual madeira tonal da linha Taylor tem  

características semelhantes às do mogno?  
        _____________________________________________ 

 
11.   Qual madeira tonal da linha Taylor tem  

características semelhantes às do jacarandá?  
       ______________________________________________
 
12.    Qual é o maior formato de corpo da Taylor? 

(circule um)
       a. Grand Auditorium
       b. Grand Concert
       c. Dreadnought
       d. Grand Orchestra 
       e. Grand Symphony

13.    Qual é o menor formato de corpo da Taylor? 
(circule um)

       a. Grand Auditorium
       b. Grand Concert
       c. Dreadnought
       d. Grand Orchestra 
       e. Grand Symphony

(continua na próxima página)
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14.   Quais são os três fatores principais que 
compõem a “equação sonora” do violão?

       1.____________________________________________
       2.____________________________________________
       3.____________________________________________

15.   Liste 3 perguntas seletivas que você faria a um 
cliente potencial para determinar qual madeira/
formato é mais adequado para ele?

       1.____________________________________________
       2.____________________________________________ 
       3.____________________________________________

16.  Qual madeira tonal pode ser descrita como 
tendo médios espessos e presentes?  

     _______________________________________________
 
17.  Qual madeira tonal pode ser descrita como 

tendo graves profundos, agudos brilhantes e 
médios mais discretos?  

     _______________________________________________

18.  Qual formato de corpo intimista e focado se 
presta mais a gravação?  

      _________________________________________________

19.  Liste três vantagens do braço Taylor.
       1.____________________________________________
       2.____________________________________________
       3.____________________________________________

20.  Liste três recursos otimizadores de som das 
Séries 600, 800 e 900 re-equalizadas.

      1._____________________________________________
      2._____________________________________________
      3._____________________________________________

TESTE DO TREINAMENTO DE VENDAS TAYLOR GUITARS  (continuação)
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