DIMENSIONAL

Exemplo de ligação do sistema de iluminação ao subwoofer

SUPER TWEETER COM LED OUTDOOR
O Super Tweeter Outdoor foi desenvolvido visando
fornecer elevados níveis de pressão sonora, suportar
elevada potência, com conjunto magnético proporcionando
um elevado fluxo devido a sua otimização por FEMM e
ainda ser um produto de fácil instalação, onde basta a
utilização de um capacitor para garantir um filtro seguro
contra baixa frequência. Sua estrutura é injetada em
policarbonato transparente e conta com um sistema de
iluminação rítmica. Esse sistema é composto por 6 leds
RGB, que são acionados e mudam de cor de acordo com a
amplitude e tipo do sinal aplicado. Nos casos em que o
sistema de iluminação é ligado em paralelo ao subwoofer,
os leds piscam de acordo com a batida da música.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (Sistema de iluminação)
TENSÃO (max) .............................................................. 80 Vp
Recomendamos a ligação do sistema de iluminação em
paralelo ao subwoofer.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (Super Tweeter)
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA
IEC 60268-5 (-10 dB) .......................................... 3,2 a 20 kHz
POTÊNCIA (HPF 8KHz @12dB/8ª) ....................... 100 W RMS
POTÊNCIA (HPF 4KHz @12dB/8ª) ......................... 50 W RMS
IMPEDÂNCIA ............................................................. 8 Ohms
SENSIBILIDADE ..................................................... 104 dB SPL
Cobertura angular .................................................. 54° X 54°
CURVA DE RESPOSTA (1W/1m)

CERTIFICADO DE GARANTIA
Este produto tem uma garantia integral de 1 ano a partir da data
de sua fabricação, constante na etiqueta, sendo 3 meses de
garantia legal e 9 meses de garantia estendida. Caso esse prazo
tenha expirado, temos ainda mais 6 meses da data de emissão da
NF.
No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o
produto juntamente com a nota fiscal à loja onde foi efetuada a
compra, de modo que, após análise de falha, seja efetuada a
reposição.
LIMITAÇÕES DA GARANTIA:
1)Diafragma/bobina
danificado
devido
ao
uso
de
capacitores/filtros incorretos e/ou excesso de potência aplicada;
2)Carcaça quebrada devido a má fixação;
3)Presença de água, poeira ou resíduos no sistema eletrônico;
4)Componentes eletrônicos queimados devido ao excesso de
potência.
A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L.
reserva-se o direito de alterar este produto, não sendo obrigada a
incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.
No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a
indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não
cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.
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