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Elixir Apresenta Cordas para Guitarra com Toque Natural 
 

Novas cordas com Revestimento OPTIWEB proporcionam timbre vivo e 
toque natural com longa vida do timbre 

 
 

NAMM, Anaheim/CA (19.01.2017) - Cordas Elixir®, pioneiras na tecnologia de cordas 

revestidas para guitarra, anunciam um novo modelo na sua linha de produtos para 

guitarra. O revestimento OPTIWEB™ é uma proteção inovadora e fina, com 

sonoridade indistinguível das cordas não 

revestidas1, mas com a longa vida do timbre das 

cordas Elixir. 

"Guitarristas que optam por cordas não 

revestidas por conta do timbre e toque naturais 

acabam tendo que sacrificar a vida do timbre", 

diz Jason Zambotti, especialista de produtos da 

W. L. Gore & Associates, empresa responsável 

pelas cordas Elixir. "Agora, com nossa inovação 

em revestimento para cordas de guitarra, você 

pode ter o melhor dos dois mundos: o desempenho de uma corda não revestida e a 

vida longa do timbre de uma revestida." 



Cordas não revestidas são populares por conta do timbre vivo, toque natural e 

tocabilidade, sacrificando a vida do timbre. Sujeira, suor, oleosidade e o ar podem 

rapidamente acabar com o timbre de uma corda, tornado mais frequentes as trocas de 

cordas, o que resulta em inconveniência e custo. 

 

A chave da inovação do revestimento OPTIWEB é sua leveza, que não só protege a corda 

garantindo longa vida do timbre, mas também permite que a corda vibre com mais 

liberdade. Isso proporciona timbre vivo, toque natural e controle de bends, vibrato e 

sustain. 

 

Guitarristas reportaram que não conseguiram perceber a diferença entre as cordas com 

revestimento OPTIWEB e as cordas não revestidas durante testes. Você pode conferir a 

reprodução do teste em: www.elixirstrings.com/experience. 

 

    

 

 

 

 

http://www.elixirstrings.com/experience


Características e benefícios das cordas com revestimento OPTIWEB: 

 Timbre vivo show após show, gravação após gravação 

 Timbre e pegada naturais para tocabilidade superior 

 Longa vida do timbre para trocas menos frequentes de cordas 

 

As cordas Elixir passaram por décadas de inovação na tecnologia de revestimento e 

vastos testes de campo para produzirem um produto atraente para uma ampla gama 

de guitarristas. A seguir, opiniões reais guitarristas de palco e de estúdio que 

participaram dos vastos testes de campo realizados pela marca: 

"Essas cordas me acertaram em cheio. Elas possuem timbre muito bem 

equilibrado. O toque é confortável, sem esforço na hora de tocar! Eu nem notei o 

revestimento."  

"Eu não poderia dizer que elas são revestidas, o toque é muito suave. 

Combinação perfeita de dois mundos."  

"Elas possuem um toque suave 'fora da caixa'. Timbre equilibrado. Essas são as 

cordas que eu estava esperando." 

"Eu estou extremamente impressionado com o toque dessas cordas: 

incrivelmente suave, sem a sensação do revestimento, além do timbre muito 

vivo."  

“Pessoalmente, nunca fui um grande fã do revestimento NANOWEB. Mas, com o 

novo revestimento OPTIWEB, quase não sinto separação entre meus dedos e as 



cordas." 

O revestimento OPTIWEB se junta à família de cordas Elixir para guitarra trazendo mais 

uma opção de revestimento para atender aos desejos de timbre e toque de todos os 

guitarristas. Você pode preferir o revestimento original POLYWEB®, com timbre quente e 

toque ágil, ou o revestimento NANOWEB®, com timbre brilhante e toque suave. Os três 

revestimentos oferecem a renomada longa vida do timbre das cordas Elixir. 

 

Disponibilidade: 

As cordas Elixir estão disponíveis nos distribuidores autorizados nas medidas Super Light 

(9-42), Custom Light (9-46), Light (10-46), Light/Heavy (10-52), e Medium (11-49). 

1 Testes de timbre e toque com cordas Elixir para guitarra. 

 

Sobre as Cordas Elixir 

As cordas Elixir são pioneiras em tecnologia de revestimento de cordas, sendo a única 

marca a revestir completamente as cordas. A superfície e os espaços entre os 

enrolamentos são protegidos de detritos que se acumulam e contaminam as cordas, 

matando o timbre. As cordas Elixir estão disponíveis para violão, guitarra, baixo, banjo e 

bandolim.  

 

Hoje, as cordas Elixir são instaladas originalmente por diversos fabricantes de instrumentos, 

incluindo  Ibanez, Tom Anderson Guitarworks, iGuitar, Carvin, Melancon, Neville, ESP, Palir, 

Manson, Buscarino e Bacchus Guitars. 



As cordas Elixir são fabricadas pela W. L. Gore & Associates, Inc., que construiu sua 

reputação criando soluções tecnológicas inovadoras para desde equipamentos médicos 

para tratar aneurismas até tecidos GORE-TEX® de alto desempenho. Empresa privada com 

vendas anuais de mais de US$ 3 bilhões, a Gore está comprometida em perpetuar sua 

tradição de mais de 50 anos de inovação em produtos. Saiba mais em www.gore.com. 

http://www.gore.com/

