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StoreG'R List Fiyatı148,54 TL Ortalama fiyat137,54 TL Fiyatınız 148,54 TL↝ Güncelleme5 saat önce Promosyon1,00 TL İndirim li siparişlerde İndirim 59.002,00 TL üzeri siparişlerde 69.003,00 TL İndirim Görüntüleme Fırsatları Over Orders Over 99.00 TLAliExpress Satın Al Yüzey MalzemeKaşık Kapsama Deliği TasarımAçık Gövde MaterialBak'r - Nikel E MekanizmaNo Model
NumarasıIrish Whistle Key MaterialOpen Hole Number6 Delik TonD Anahtar Ürün Açıklaması Teneke Düdük Sonu Başlayan İrlanda Pennywhistle Feadog Tinwhistle 6 Delik Anahtar Anahtar Anahtar Fadadan Flauta Silbido Flüt aleti; Robert Clarke 1843'te tin düdüğü icat ettiğinde, bunun ilçenin her yerinde çalınacak mükemmel bir nefesli çalgı olacağını bilmiyordu. Bu konser salonları,
yayınlar, kiliseler ve her şeyden önce, İrlanda, tavernalarda özellikle duyulabilir. Oynaması kolay. Çok ucuz. ve her fırsatta konuşmalar için kullanılabilecek şekilde yapılabilir. Clarke Tin Whistle kendi parmak grafikleri ve Key D beş geleneksel melodileri ile birlikte geliyor, Galler Bir, Brittany ve İskoçya ve İrlanda iki.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------D tuşları her biri yüksek kaliteli malzemeler mevcuttur, ve onlar mükemmel düdük ses üretmek için çok popüler yaptık bitmiş.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ürün özellikleri:malzeme:ABS Mouthpiece, nikel kaplı pirinç flüt uzunluğu: hakkında 29cm (D Anahtar) nakliye: 2.
Bazen nakliye kadar sürebilir 4-7 sıkı tarama nedeniyle hafta. 3. Fiyatımız vergilere, KDV'ye veya diğer gizli ücretlere dahil değildir. Nakliye maliyeti herhangi bir ithalat vergileri içermez ve alıcılar gümrük vergilerinden sorumludur.Not: düşük gümrük maliyeti ile reklam yaparken bir hediye veya örnek vergileri en aza indirmek için mağazamızda seçtiğiniz gibi mal beyan edecektir. Geri
bildirim:1. Lütfen bize 5 yıldız ile olumlu değerlendirmeleri vermek ve öğeleri ve hizmet memnun iseniz bize yorum vermek için bir dakikanızı ayırın. Bunun için çok minnettar olacağız ve sizin için de aynısını yapmak için mutlu olacağız.2 Nötr veya negatif ayrılmadan önce daha iyi bir çözüm hakkında geri bildirim almak için lütfen bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İade: 1. Herhangi bir
nedenle, eğer maddelerden memnun değilseniz, ürününüzü aldıktan sonraki 7 gün içinde iade ve değişimi ve teslimat karşılığında maruz kaldığınız maliyeti kabul ediyoruz. İade talebiniz en kısa sürede işleme alınacaktır. 2. Satın aldığınız ürün için herhangi bir ihanet aldıysanız, lütfen bize ulaşın değiştirmek veya onarmak için. Onarım. Değilse, orijinal ödeme yöntemini kullanarak
ödemenizi iade edeceğiz. İletişim: 1. Bize aliexpress bir mesaj bırakarak bize ulaşacaktır; 2. Çalışma takvimimiz: ABD: PM 6:00 - 02:00 FRANSA: 2:00 AM: 10:00 İNGILTERE: 1:00 - 09:00 İspanya: 2:00 AM: 10:00 ALMANYA: 2:00 AM: 12:00 00 - PM: 8:00: Brezilya: PM 10:00 ve 7:00 Rusya Federasyonu: 5:00 - PM: 2:00 Ayrıntılar kart Yorumlar İrlanda düdük flüt Feadog D Anahtar Düdük
Tin İrlandalı Penny Whistle 6 Delik Feadan Düdük Klarnet Flüt Flauta enstrüman biz sadece rekabetçi ürünler satmak. Lütfen düşük fiyatlarla diğer ürünler ile ürünlerimizi karşılaştırmak, flüt ses her biri yukarıda 4 kez önce profesyonel bir müzisyen depo-out, biz alıcılara niteliksiz ürünler göndermek olmaz, satın almak için tereddüt etmeyin, ne için ödeme olsun! İrlanda Düdük Flüt, aynı
zamanda tin ıslık olarak bilinen, popüler İrlandalı özellikleri kuruş flüt, düdük flüt ulusal müzik aletleri bir tür. D-set Soprano Whistle flüt flüt bir tür aittir, ses net ve melodik, biraz boğuk, nefes orta, sade İrlanda düdük flüt için iyi bir seçimdir. Pirinç tüp düdük flüt iç tabakası, nikel kaplama dış tabakası, bakır tüp daha iyi rezonans boşluğu ile geliştirilmiştir, nikel kaplama tabakası etkili
oksidasyon önler. Kalite garantisi: Her partinin yüksek kaliteli bir ürün ve doğru ambalaj olmasını sağlamak için profesyonel bir KK ekibimiz var. Müzik aletlerimizin doğru tona, çekici sese, pürüzsüz performansa ve zarif bir görünüme sahip olduğundan eminiz. Her ürün nakliye önce test edilecek ve test edilecek, bu yüzden size kaliteli ürünler sunuyoruz, ama fiyat düşük, biz bizden memnun
bir ürün yapmak düşünüyorum. Gümrük olmadan (daha az veya sizin için mallar için gümrük vergileri yokluğunda!) biz madde gemi ve malların maliyeti rapor 10.You USD 5 gümrük vergileri ödemek gerekmez. Ama bazen bir gümrük paketi açmak ve ürünleri abartmak, biz güvenli bir şekilde ürün almak için yeterli deneyime sahip. İade: Herhangi bir nedenle malların alınması nedeniyle
ürünü 15 gün içinde iade ederseniz, size iade edeceğiz. ancak, alıcının iade maddelerinin özgün koşullarına sahip olduğundan emin olması gerekir. Mallar iadede hasar görmüş veya kaybedilirse, alıcı bu tür kayıp veya kayıplardan sorumludur ve alıcıya tam bir geri ödeme yapılmaz. Alıcı hasar veya hasar lar için bir talepte bulunmak için bir lojistik şirketi ile çalışmak zorundadır. Etiketler:
Ucuz tin düdük İrlandalı düdük flüt Feadog C / D Key Penny Whistle 6 Delik Feadan flüt flaut alet, yüksek kaliteli tin Düdük İrlandalı düdük Feadog C / D Key Penny Whistle 6 Delik Feadan Flüt Flauta Enstrüman, Çin Piccolo Tedarikçiler. Birim Tip Parça Paketi Boyutu 40cm x 10cm x 10cm (15.75 inç x 3.94 inç) Renkli C Tuşu, D Tuş Takımı Adı SevenAngelHole Tasarım Hafif Gövde
Malzemesi Bakır - NickelModel Oda 0004DelLine Sayı 6 Holston DTUNE DCOCO SILVERlorTin Düdükler Uzunluk 29cmpieceMouth Malzeme Tedavi Nikel PlatedProduction Place Englandweight 36g Bu ürünü satın alan müşteriler de alıcılar olarak öğe (ler) alınan ve alıcı iade teslimat maliyetini göze almalıdır 7 gün içinde bir geri ödeme için öğe (ler) iade edebilirsiniz. Maddenin (s) teslim
edildikten sonraki yle aynı şekilde döndürülmesi gerekir. Alıcılar, açıklandığı gibi veya kalite sorunları olan ürün (ler) alındısonra 7 gün içinde iade için eşyayı iade edebilirler. Alıcı, alınan malların durumuna bağlı olarak teslimin iade maliyetini ödemekle yükümlüdür. Sayfa 2 merhaba! Sevgili alışveriş, benim dükkan tin ıslık İrlandalı Penny Whistle Feadog 6 Hole D Anahtar Feadan Flauta flüt
İrlandalı düdük lütf aracı, bir Rus arkadaş iseniz, başarılı bir şekilde parsel alabilirsiniz böylece tam adınızı yazmak için emin olun hoş geldiniz! Biz sadece rekabetçi ürünler satıyoruz. Her flüt 4 kez profesyonel bir müzisyen depo-out tarafından ses kontrol edilecektir, biz alıcılara niteliksiz ürünler göndermek olmaz, satın almak için çekinmeyin, ne ödeme olsun! İrlanda Düdük Flüt, aynı
zamanda tin ıslık olarak bilinen, Penny Flüt, ulusal müzik Instruments.D popüler İrlandaftısı özellikleri bir tür ile Sopranos düdük flüt ayarı bir tür ait, ses açık ve melodik, biraz gürültülü, nefes orta, sıkı bir İrlandalı düdük flüt iyi bir seçimdir. İç tabakaları prisk tüp düdük flüt, nikel kaplama dış tabakası, bakır tüp daha iyi bir rezonans boşluğu ile geliştirilmiştir, nikel kaplama tabakası etkili
oksidasyonu önler. Bir C veya D tuşu seçmek için satın almak istediğiniz bir anahtar var lütfen bize bir mesaj bırakın, aksi takdirde rastgele sevkiyat düzenleyecek, anlayışınız için teşekkürler! Kalite garantisi : Her partinin yüksek kaliteli bir ürün ve doğru ambalaj olmasını sağlamak için profesyonel bir KK ekibimiz var. Müzik aletlerimizin doğru tona, çekici sese, pürüzsüz performansa ve zarif
bir görünüme sahip olduğundan eminiz. Her ürün nakliye önce test edilecek ve test edilecek, bu yüzden size kaliteli ürünler sunuyoruz, ama fiyat düşük, biz bizden memnun bir ürün yapmak düşünüyorum. Gümrük olmadan (daha az veya sizin için mallar için gümrük vergileri yokluğunda!) Biz madde gemi ve malların maliyeti rapor 10.You gümrük vergileri ödemek gerekmez. Ama bazen bir
gümrük paketi açmak ve ürünleri abartmak, biz güvenli bir şekilde ürün almak için yeterli deneyime sahip. İade : Herhangi bir nedenle malların alınması nedeniyle ürünü 15 gün içinde iade ederseniz, size iade edeceğiz. ancak, alıcının iade maddelerinin özgün koşullarına sahip olduğundan emin olması gerekir. Mallar hasarlıysa veya Geri dönerken, alıcı bu tür kayıp veya kayıplardan
sorumludur ve biz alıcıya tam bir geri ödeme vermeyeceğiz. Alıcı hasar veya hasar lar için bir talepte bulunmak için bir lojistik şirketi ile çalışmak zorundadır. Alıcı nakliye maliyetine ürün iadesi için sorumlu olacaktır. Geri bildirim: Görüşlerinizi takdir ediyoruz ve Alıcılar olarak, mevcut en olumlu değerlendirmeleri almak için elimizden geleni yapacağız. Ürünlerimizi beğenmediğiniz
nedenlerden herhangi biri için, lütfen geri bildiriminizi bize göndermekten çekinmeyin, biz de minnettar olacağız! Lütfen nurtual veya olumsuz değerlendirmeleri ayrılmadan önce doğrudan bana ulaşın! Ele alabileceğimiz her konuda sizinle iş görüşebiliriz! Tanrı'ya inanıyorum ve her şeyi yapmak için kalbimi kullanıyorum! Sonunda burada iyi bir alışveriş gezisi sunuyoruz! Tin Whistle İrlandalı
Penny Whistle Feadog 6 Delik D Anahtar Feadan Flauta Klarnet Flüt İrlandalı Düdüklüt Enstrüman
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