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2017 MUSTANG™ GT & APLIKACJA TONE™

PODSTAWOWE INFORMACJE

MODELE
Seria Mustang GT oferuje trzy modele, każdy idealnie sprawdzi się w swojej roli. Mustang GT 40, z dwoma głośnikami 
6“ i mocą 40W jest idealny do pokoju, z łatwością zmieści się na biurku albo na półce z książkami. Posiadający 
moc 100W i naturalnie brzmiący 12“ głośnik Mustang GT 100 jest świetny na próby, do nagrań i na klubowe sceny. 
Najmocniejszy, 200W Mustang GT 200 jest idealny do nagrań i na duże koncerty, posiada dwa 12“ głośniki  
i 4 przyciskowy przełącznik nożny.
Model Mustang I V2 nie jest obecnie objęty aktualizacjami serii Mustang GT.

PRESETY
Mustang GT posiada presety specyficzne zarówno dla różnych gatunków muzycznych jak i dla różnych artystów. Są 
to brzmienia ze studia i sceny, tworzone osobiście przez artystów. Żaden inny producent nie ma takiego dostępu do 
inspirujących artystów różnych gatunków muzyki jak Fender - od hip-hopu do metalu i od popu do jazzu. Co więcej, 
presety są regularnie akutalizowane dzięki czemu wzmacniacz jest jeszcze bardziej wydajny i wszechstronny.

GŁOŚNIKI
Realistyczne modelowanie wzmacniaczy i efektów byłoby bezwartościowe bez głośników, które mogą wiernie 
odtworzyć brzmienie. Mustang GT 100 oraz 200 wyposażone są w głośniki Celestion® Special Design, które nie tylko 
potęgują brzmienie instrumentu, ale zapewniają doskonały dźwięk podczas strumieniowania muzyki przez Bluetooth.

APLIKACJA TONE
Bezpłatna, specjalna aplikacja Fender Tone umożliwia kontrolę ustawień Mustanga GT jednym palcem i łączy go ze 
środowiskiem Fender Digital ułatwiając naukę i dzielenie się presetami. Fender Tone ułatwia rozszerzenie imponujących 
możliwości Mustanga GT. Aplikacja umożliwia dostęp do nieskończonej ilości presetów poprzez intuicyjny interfejs.

BEZPRZEWODOWA KOMUNIKACJA
Jako pierwszy na świecie cyfrowy wzmacniacz gitarowy wyposażony w WiFi, Mustang GT ułatwia pobieranie 
najnowszych aktualizacji i daje dostęp do presetów stworzonych przez artystów, łączy się też bezpośrednio ze 
społecznością innych kreatywnych gitarzystów i twórców muzyki . Obsługa Bluetooth LE umożliwia bezprzewodowe 
strumieniowanie muzyki do wzmacniacza i delektowanie się nieskazitelnym brzmieniem głosników Celestion® Special 
Desig, ułatwia także bezprzewodową obsługę wzmacniacza z użyciem aplikacji Tone.
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SERIA MUSTANG™ GT 2017

INFORMACJE  
O PRODUKCIE

ULEPSZONE MODELOWANIE
Nowe modele wzmacniaczy i efekty z jeszcze większym realizmem, zwiększona elastyczność 
ścieżki sygnału, bardziej realistyczna reakcja wzmacniacza, tworzenie “setlisty” i przedłużenie 
wybrzmiewania efektów przy zmianie presetów. W naszym cyfrowym modelowaniu ulepszyliśmy 
wszystko.

STRUMIENIOWANIE AUDIO I ZMIANA USTAWIEŃ PRZEZ BLUETOOTH  
Strumieniuj muzykę bezprzewodowo z dowolnego urządzenia wyposażonego w Bluetooth, 
bezprzewodowo możesz też zmieniac parametry wzmacniacza za pomocą smartfona z systemem 
iOS lub Android.

PIERWSZY NA ŚWIECIE WZMACNIACZ Z WIFI
Dzięki pierwszemu na świecie wzmacniaczowi wyposażonemu w WiFi użytkownicy mogą pobrać 
najnowszą wersję oprogramowania, uzyskać dostęp do presetów tworzonych przez artystów 
Fendera i łączyć się bezpośrednio ze społecznością gitarzystów aby dzielić się presetami czy 
wskazówkami dotyczacymi grania.

LOOPER
Używaj  wbudowanego loopera jako kreatywnego narzędzia do tworzenia rozbudowanych, 
wielowarstwowych podkładów lub jako pomocnika w ćwiczeniach skal i akordów. Looper 
wymaga uzycia opcjonalnego przełącznika nożnego.

OPCJONALNY PRZEŁĄCZNIK NOŻNY
Opcjonalny, 4 przyciskowy przełącznik nożny (w komplecie z Mustang GT 200) zapewnia łatwą 
obsługę efektów oraz loopera czyniąc Mustanga GT wydajnym narzędziem.
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APLIKACJA TONE™ 2017 

INFORMACJE O PRODUKCIE

ZARZĄDZANIE PRESETAMI
Wyszukuj i przeglądaj gotowe presety stworzone przez inżynierów Fendera, artystów i użytkowników aplikacji Fender 
Tone, dedykowana strona internetowa - tone.fender.com - jest natomiast idealnym miejscem do przeglądania i dzielenia się 
presetami z innymi użytkownikami. Intuicyjny interfejs aplikacji Fender Tone pozwala szybko wybrać preset, dokonać zmian 
i usłyszeć rezultaty w czasie rzeczywistym, natychmiast.

ŁATWA EDYCJA
Chociaż Mustang GT posiada 21 klasycznych modeli wzmacniaczy i ponad 45 efektów o studyjnej jakości to 
dokonywanie zmian jest szybkie i łatwe a rezultaty słychać od razu.

TWORZENIE SETLIST
“Setlisty” to Twoje własne grupy presetów. Z setlistami możesz szybko uzyskać dostęp do ulubionych brzmień - idealne 
rozwiązanie na koncerty, próby i lekcje.

TONE TIPS - PORADY BRZMIENIOWE
Dla początkujących praca ze wzmacniaczami i efektami po raz pierwszy może być trudna, a doświadczeni gitarzyści 
mogą być ciekawi jak łączyć wzmacniacze i efekty aby stworzyć określone brzmienie. Tone Tips to jasne, ilustrowane 
przewodniki oferujące informacje i przydatne wskazówki dotyczące wzmacniaczy, efektów i ścieżki sygnału - wszystko co 
niezbędne do kreowania lub doskonalenia Twojego brzmienia

IPHONE I ANDROID
Jesteśmy przekonani, że Mustang GT jest dla wszystkich, dlatego stworzyliśmy dedykowaną, darmową aplikację  Fender 
Tone - która działa na dowolnym urządzeniu pracującym w systemie iOS lub Android, a także na komputerach z systemem 
Windows lub Mac OS.

ZALETY APLIKACJI TONE™

 TONE™
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APLIKACJA TONE™ 2017 

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

W jaki sposób można poprawić współczesną legendę jaką jest cyfrowy wzmacniacz Fender Mustang? To proste, 
stworzymy ją na nowo z modelem Mustang GT. Wykorzystujemy siedem dekad cennego doświadczenia w tworzeniu 
inspirujących narzędzi do stworzenia nowych, lepszych symulacji wzmacniaczy i efektów, jednocześnie upraszczając 
użytkowanie, a to wszystko bez żadnych kompromisów. Ułatwiamy kontrolę parametrów cyfrowych modeli autentycznych 
wzmacniaczy i efektów za pomocą jednego palca poprzez Bluetooth i dedykowaną aplikację Fender Tone.

Tworzymy pierwszy na świecie wzmacniacz gitarowy wyposażony w WiF, dzięki czemu łatwo pobrać najnowsze 
aktualizacje, uzyskać dostęp do presetów tworzonych przez artystów Fendera  i połączyć się ze społecznością 
kreatywnych gitarzystów i muzycznych twórców takich jak Ty.
Tworzymy cyfrowe wzmacniacze Mustang GT.

Dysponując 21 klasycznymi modelami wzmacniaczy – od Bassmana ’59 po nowoczesne brzmienia metalu, oraz 47 
różnymi efektami, cyfrowe wzmacniacze Mustang GT mogą łatwo odtworzyć klasyczne lub stworzyć całkiem nowe, nigdy 
nie słyszane dźwięki. Opracowaliśmy nowe algorytmy z jeszcze wierniejszym modelowaniem i bardziej realistyczną 
reakcją wzmacniacza, a także większą elastycznością ścieżki sygnału, pozwalającą na umieszczenie efektu w dowolnym 
miejscu ścieżki. Programuj swoje brzmienie na dużym, kolorowym wyświetlaczu wzmacniacza Mustang GT i zasłuchaj się 
w najlepszym brzmieniu.

Stworzyliśmy inspirujące brzmienie, a nasze ulepszone modele wzmacniaczy, reagując jak ich oryginalne odpowiedniki, 
pozwalają wydobyć wszelkie niuanse Twojej gry. Zagraj lekko, aby brzmieć czysto lub zaatakuj mocniej struny by 
wyostrzyć brzmienie. Mustang GT i jego głośniki precyzyjnie odtworzą każdą część twojego występu lub strumieniowanej 
muzyki.

Aplikacja Fender Tone oferuje łatwą kontrolę ustawień wzmacniacza Mustang GT. Oprócz wygodnego połączenia z 
ekosystemem Fender Digital, umożliwiającym naukę gry i dzielenie się brzmieniem, możesz także ulepszyć możliwości 
swojego wzmacniacza poprzez dodanie nowych presetów.

MUSTANG™ GT
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MUSTANGTM GT 40

2x6” Special 
Design

1x12” Celestion® 
Special Design

2x12” Celestion® 
Special Design

40W 100W 200W

MGT-4, 4 przyciski
(opcjonalny)

MGT-4, 4 przyciski 
(opcjonalny)

MGT-4, 4 przyciski
(dołączony)

USB, 3.5mm 
Headphone

USB, 3.5mm 
Headphone, 
Stereo Line Out, 
Stereo FX Loop

USB, 3.5mm 
Headphone,
Stereo Line Out, 
Stereo FX Loop

MUSTANGTM GT 100 MUSTANGTM GT 200

Moc:

Głośniki:

Wyjścia:

Przełącznik 
nożny:



 

SZCZEGÓŁY PRODUKTU
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Confidential dealer-only pricing information.  Prices and specifications subject to change without notice. 2017 FMIC. All rights reserved

How can a modern legend like the Mustang digital 
amplifiers be improved? Simple—we do it again, bigger 
and better with the Mustang GT 40. We take seven 
decades’ worth of experience crafting inspirational tools 
and use it to add new (and better) amp and effects models 
while making it easier to use all of this without sacrificing 
one iota of power. We make it easy to control a studio’s 
worth of authentic amp and effects models with one finger 
via Bluetooth and the exclusive Fender Tone app.

We invent the world’s first WiFi-equipped guitar amplifier, 
making it easy for you to download the latest updates, 
access Fender artist-created presets, and connect directly 
with a community of other creative players and music 
makers like yourself.

We create the Mustang GT 40 digital amplifier.

Packed with 21 classic amp models—everything from the 
renowned ’59 Bassman to modern metal—and 47 different 
effects, the Mustang GT 40 can easily recreate classic 
tones or create brand-new, never-before-heard sounds. 
We developed new algorithms with even higher fidelity 
and more realistic response, along with more signal path 
flexibility so you can move effects anywhere in the signal 
chain for creative exploration. Program your sounds in the 
studio on the Mustang GT 40’s large, full-color LCD 
display and then, with one hand, take them anywhere for 
the most realistic listening experience possible.

We invented inspiring tone, and our updated amp models 
let your instrument’s voice and the dynamic nuances of 
your playing come through, reacting just like the originals 
to your every move. Lighten your attack to “clean up” your 
sound or dig in to make it grunt or howl—the Mustang GT 
40 and its dual 6.5” speakers reproduce every part of your 
performance or Bluetooth wireless audio stream with 
precision. Adding the optional MGT-4 4-button footswitch 
for hands-free preset/FX switching and looper control 
turns the Mustang GT 40 into a truly formidable 
performance powerhouse.

Adding convenient, one-finger control to the Mustang GT 
40’s power is the easy-to-use Fender Tone app. Not only 
can you connect to the Fender Digital ecosystem for 
learning and sharing, you can easily upgrade the amp’s 
capabilities, adding more power and presets without 
patching a single cable or plugging in a soldering iron.

One amp for every stage, the Mustang GT 40 is easy for 
any player but powerful enough to go around the world.

Series: Mustang™

Amplifier Type: Digital

Height: 10.5” (26.7 cm)

Width: 15.25” (38.73 cm)

Depth: 8.25” (21.0 cm)

Weight: 14 lbs (6.25 kg)

Speaker: Two - 6.5” Speakers

Inputs: One - 1/4”

Channels: One

Controls: Gain, Volume, Treble, Bass, Master,  Encoder, Three Layer
Buttons, FX Button, Save Button, Menu Button, Tap Button

Effects: 21 Amp Models, 47 Effects

Wattage: 40 Watts (2x20 in Stereo)

Cabinet Material: 5/8” particleboard

Covering: Black Textured Vinyl

Grille Cloth: Black

Handle: Integrated Top-Mount Handle

Knobs: Black Plastic

Mustang™ GT 40

Other Features: USB Recording Output, 3.5mm AUX input, 3.5mm Headphone
Output, Digital Chromatic Tuner, Bluetooth Audio Streaming, 
Easy WIFI firmware and feature updates, Optional 4-Button 
MGT-4 footswitch (p/n 0994071000) for preset/FX switching 
and Looper
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How can a modern legend like the Mustang digital amplifiers 
be improved? Simple—we do it again, bigger and better with 
the 100-watt Mustang GT 100. We take seven decades’ 
worth of experience crafting inspirational tools and use it to 
add new (and better) amp and effects models while making it 
easier to use all of this without sacrificing one iota of power. 
We make it easy to control a studio’s worth of authentic amp 
and effects models with one finger via Bluetooth and the 
exclusive Fender Tone app.

We invent the world’s first WiFi-equipped guitar amplifier, 
making it easy for you to download the latest updates, 
access Fender artist-created presets, and connect directly 
with a community of other creative players and music makers 
like yourself.

We create the Mustang GT 100 digital amplifier.

Packed with 21 classic amp models—everything from the 
renowned ’59 Bassman to modern metal —and 47 different 
effects, the Mustang GT 100 can easily recreate classic 
tones or create brand-new, never-before-heard sounds. We 
developed new algorithms with even higher fidelity and more 
realistic response, along with more signal path flexibility so 
you can move effects anywhere in the signal chain for 
creative exploration. Program your sounds in the studio on 
the Mustang GT 100’s large, full-color LCD display and then, 
with one hand, take them anywhere and deliver the most 
realistic listening experience possible for any audience, short 
of inviting them into the control room.

We invented inspiring tone, and our updated amp models let 
your instrument’s voice and the dynamic nuances of your 
playing come through, reacting just like the originals to your 
every move. Lighten your attack to “clean up” your sound or 
dig in to make it grunt or howl—the Mustang GT 100, its 
specially designed, tone-enhancing, lightweight plywood 
cabinet and the 12” Celestion® Special Design speaker 
enhances every part of your performance or Bluetooth 
wireless audio stream. Adding the optional MGT-4 4-button 
footswitch for hands-free preset/FX switching and looper 
control turns the Mustang GT 100 into a truly formidable 
performance powerhouse.

The easy-to-use Fender Tone app brings convenient, one-
finger control to the Mustang GT 100. Not only can you 
connect to the Fender Digital ecosystem for learning and 
sharing, you can easily upgrade the amp’s capabilities, 
adding more power and presets without patching a single 
cable or plugging in a soldering iron.

One amp for every stage, the Mustang GT 100 is easy for 
any player but powerful enough to go around the world.

Series: Mustang™

Amplifier ype: Digital

Height: 17.5" (44.5 cm)

Width: 20.5" (52.1 cm)

Depth: 10” (25.4 cm)

Weight: 22 lbs. (9.97 kg)

Speaker: One - 12” Custom Celestion®

Inputs: One - 1/4”

Channels: One

Controls:
Gain, Volume, Treble, Middle, Bass, Reverb, Master, Encoder, 
Three Layer Buttons, FX Button, Save Button, Menu Button, Tap 
Button

Effects: 21 amp models, 47 effects

Wattage: 100 Watts

Cabinet Material: 5-Ply 5/8” Lightweight Plywood

Covering: Black Textured Vinyl

Grille Cloth: Black

Handle: Soft-touch Flip Handle

Knobs: Black Plastic

Mustang™ GT 100

Confidential dealer-only pricing information.  Prices and specifications subject to change without notice. 2017 FMIC. All rights reserved

Other Features: USB Recording Output, 3.5mm AUX input, 3.5mm Headphone
Output, Stereo XLR Line Outputs, Stereo Effects Loop, Digital 
Chromatic Tuner, Bluetooth Audio Streaming, Easy WIFI firmware 
and feature updates, Optional 4-Button MGT-4 footswitch
(p/n 0994071000) for preset FX switching and Looper
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Confidential dealer-only pricing information.  Prices and specifications subject to change without notice. 2017 FMIC. All rights reserved

How can a modern legend like the Mustang digital 
amplifiers be improved? Simple—we do it again, bigger 
and better with the 200-watt Mustang GT-200. We take 
seven decades’ worth of experience crafting inspirational 
tools and use it to add new (and better) amp and effects 
models while making it easier to use all of this without 
sacrificing one iota of power. We make it easy to control a 
studio’s worth of authentic amp and effects models with 
one finger via Bluetooth and the exclusive Fender Tone 
app.

We invent the world’s first WiFi-equipped guitar amplifier, 
making it easy for you to download the latest updates, 
access Fender artist-created presets, and connect directly 
with a community of other creative players and music 
makers like yourself.

We create the Mustang GT-200 digital amplifier…with big 
tone for the big stage.

Packed with 21 classic amp models—everything from the 
renowned ’59 Bassman to modern metal —and 47 different 
effects, the Mustang GT-200 can easily recreate classic 
tones or create brand-new, never-before-heard sounds. 
We developed new algorithms with even higher fidelity and 
more realistic response, along with more signal path 
flexibility so you can move effects anywhere in the signal 
chain for creative exploration. Program your sounds in the 
studio on the Mustang GT-200’s large, full-color LCD 
display and then, with one hand, take them to the stage 
and deliver the most realistic listening experience possible 
for any audience, short of inviting them into the control 
room. You can even stream audio from your mobile device 
via Bluetooth wireless.
We invented inspiring tone, and our updated amp models 
let your instrument’s voice and the dynamic nuances of 
your playing come through, reacting just like the originals to 
your every move. Lighten your attack to “clean up” your 
sound or dig in to make it grunt or howl—the Mustang 
GT-200 and its pair of 12” Celestion® Special Design 
speakers reproduce every part of the performance with 
precision, in stereo. The GT-200 also features a special 
plywood cabinet designed for tone as well as its 
surprisingly light weight.

Adding convenient control to the Mustang GT-200’s power 
is the easy-to-use Fender Tone app. Not only can you 
control the amp in real time with one finger, just like the 
originals, you can easily upgrade the amp’s capabilities, 
adding more power and presets without patching a single 
cable or plugging in a soldering iron. And, you can connect 
easily to the Fender Digital ecosystem for learning and 
sharing.

One amp for every stage, the Mustang GT-200 is easy for 
any player but powerful enough to go around the world.

Series: Mustang™

Amplifier Type: Digital

Height: 20.9” (53.08 cm)

Width: 25.5” (64.77 cm)

Depth: 10” (25.4 cm)

Weight: 34 lbs. (15.7 kg)

Speaker: Two - Custom Celestion®

Inputs: One - 1/4”

Channels: One

Controls:
Gain, Volume, Treble, Middle, Bass, Reverb, Master, Encoder, 
Three Layer Buttons, FX Button, Save Button, Menu Button, Tap 
Button

Effects: 21 Amp Models, 47 Effects

Wattage: 200 Watts (2 x 100 in Stereo)

Cabinet Material: 5-Ply 5/8” Lightweight Plywood

Covering: Black Textured Vinyl

Grille Cloth: Black

Handle: Soft-touch Flip Handle

Knobs: Black Plastic

Mustang™ GT 200

Other Features: USB Recording Output, 3.5mm AUX input, 3.5mm Headphone
Output, Digital Chromatic Tuner, Bluetooth Audio Streaming 
Easy WIFI firmware and feature updates, 4-Button MGT-4 
footswitch for preset/FX switching and Looper (p/n 0994071000) 
included
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