
NOVOS  
PLANET Z

Aclamada como uma das linhas de pratos mais vendidas do mercado, a nova série Planet Z retorna com força total, 
apresentando um acabamento muito mais refinado e sonoridade nunca antes encontrada em uma linha de entrada.

Os pratos são Made in U.S.A. e fabricados com liga de alta qualidade, baixos preços e ótimo custo-benefício. Ideal para 
iniciantes, hobistas e salas de aula, mas também são uma ótima opção para ensaios e gigs de qualquer estilo musical.

A nova série Planet Z é certamente a melhor escolha para você iniciar a sua história na família Zildjian.

R$ 990,00

R$ 650,00

Kit de pratos fabricados na exclusiva liga Planet Z Silver Nickel. Hi-Hat de 14”, Crash de 16” 
e Ride de 20”. A liga Planet Z é forjada com Zinco e Cobre, com traços de níquel, conferindo 
maior durabilidade e sonoridade brilhante. Seu novo martelamento pneumático proporciona 
uma sonoridade inovadora para os pratos de categoria iniciante. Made in USA. 

Kit de pratos fabricados na exclusiva liga Planet Z Silver Nickel. Hi-Hat de 14” e Crash Ride 
de 18”. A liga Planet Z é forjada com Zinco e Cobre, com traços de níquel, conferindo maior 
durabilidade e sonoridade brilhante. Seu novo martelamento pneumático proporciona uma 
sonoridade inovadora para os pratos de categoria iniciante. Made in USA. 

KIT DE PRATOS ZILDJIAN PLANET Z - PLZ4PK - 14HH+16CRASH+20RIDE

KIT DE PRATOS ZILDJIAN PLANET Z - PLZ1418 - 14HH+18CRASH/RIDE

www.zildjian.com.br

Acesse o QR code abaixo e confira o Test-Drive dos novos Planet Z feito por alguns dos artistas do time Zildjian.

NOVOS PLANET Z. 
TESTADOS E APROVADOS POR NOSSOS ENDORSERS!

Jean Dolabella (Indireto)

Gabriel Azambuja (Cachorro Grande)

Paulinho Fonseca (Jota Quest)

Fabiano Manhas (Artista Solo)

“...pratos super-versáteis, têm brilho... você pode 
tocar qualquer estilo de som com eles que eles 
vão atender sua necessidade...”

“... é um prato bem versátil, dá pra gente tocar 
todas as ondas, eu que gosto de funk, de soul, de 
música pop, encaixou perfeitamente...”

“...pra mim não tem essa coisa de prato pra iniciante 
e profissionais, eu vou pelo timbre... e eu tô achando 
maravilhoso... o timbre deles me agradou demais...”

“...queria agradecer a Zildjian por fazer estes 
pratos incríveis... e por tanto tempo fazer os 
bateristas felizes...”

“...eu estou impressionado com o Planet Z, porque 
se tornou um prato mais leve, um prato que tem um 
timbre bem interessante..”

“...achei legal pra tocar ao vivo porque tem um 
volume alto, o som dele é bem aberto... a opção 
dessa linha nova é bem legal...”

“...de cara eu já falo… é Zildjian...você já 
pode confirar. É um kit perfeito para quem está 
começando... questão custo-benefício é perfeito, 
incrível...”

Boka (Ratos de Porão)

Marco da Costa (Artista Solo)

Igor Willcox (Artista Solo)

FAÇA PARTE DA REDE SOCIAL  
DA ZILDJIAN BRASIL NO FACEBOOK  
FACEBOOK.COM/ZILDJIANBRASIL

ACOMPANHE O CANAL DA VOX  
NO YOUTUBE PARA NOVIDADES
YOUTUBE.COM/ZILDJIANBRASIL ACESSE A PLAYLIST E CONFIRA!

Giba Favery (Artista Solo)

Junior Vargas (Artista Solo)

Cláudio Infante (Artista Solo)

“...esse crash de 16” é muito legal, a cúpula do 
ride de 20” também, o chimbal tem um timbre 
gostoso... ele é doce, não é muito agressivo... 
relação custo-benefício é muito legal...”

“...melhor custo-benefício de pratos do mercado 
hoje em dia. Com certeza vão fazer parte do meu 
set de pratos agora...”

“...esse prato ficou mais fino e tem mais projeção 
de som... você tem um som mais aberto que você 
pode tocar vários estilos de música...”


