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INTRODUÇÃO
Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Bomber
Speakers – Thomas KL Indústria de Alto-falantes S/A.
A equipe de Projeto e Desenvolvimento da Bomber
desenvolveu esse produto onde as últimas tecnologias
no assunto, se harmonizam no produto que você
desfrutará a partir desse momento.
A linha de headphones Bomber Quake foi desenvolvida
para proporcionar uma fiel reprodução do áudio, com
graves precisos devido ao driver de 40mm, e
apresentar o acabamento em tecido e fones
acolchoados para garantir o seu conforto, hastes
ajustáveis e dobráveis para torná-lo compacto, cabo
destacável de 3,5mm (P2) flat para evitar que ele se
enrole.
Leia com atenção este manual para operar
corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua
performance.

INTRODUCTION
Congratulations! You’ve purchased a Bomber Speakers
product – Thomas KL Indústria de Alto-falantes S/A.
Bomber Design and Development team has developed
this product with the latest available technologies,
which you will enjoy from now on

LEMBRETES
 Mantenha sempre o produto em temperatura
ambiente;
 Não exponha o produto à chuva ou a ambientes
úmidos;
 Evite danos provocados por quedas;
 Não desmonte, repare ou altere o produto por
conta própria

ATTENTION
 Always keep the product at room temperature;
 Do not expose the product to rain or humid
environments;
 Avoid damage from falls;
 Do not disassemble, repair or alter the product
yourself

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
 Sensibilidade - 105 dB/W/m
 Resposta em Frequência - 20 a 20.000 Hz
 Impedância - 32 Ω

TECHNICAL INFORMATION
 Sensitivity - 105 dB / W / m
 Frequency Response - 20 to 20,000 Hz
 Impedance - 32 Ω

The line of Bomber Quake headphones was developed
to provide a faithful reproduction of the audio, with
precise bass due to the 40mm driver, and to present
the fabric finish and padded headphones to guarantee
your comfort, adjustable and folding rods to make it
compact, detachable 3.5mm cable (P2) flat to prevent
it from wrapping.
Read this manual carefully to operate the product
correctly and make the most of its performance.

CONTATO / CONTACT
Suporte Técnico / Technical support
E-mail: suporte@bomber.com.br
Skype: Suporte Bomber (suporte.bomber)
WhatsApp: 51 2125-9105

Garantia / Warranty
E-mail: garantia@bomber.com.br
WhatsApp: 51 2125-9175

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
um posto autorizado, de modo que, após análise de
falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do
produto.
LIMITAÇÕES DA GARANTIA:
1) Produto quebrado, danificado ou violado;
2) Prazo de garantia expirado;
3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao
equipamento.
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.

WARRANTY CERTIFICATE
This product has 1-year warranty from the date of
its manufacturing, stamped on the label, with 3
months of legal guarantee and 9 months of
extended warranty. If this period has expired, you
have another 6 months from the date of the
purchase invoice.
In case of manufacturing faults, please send the
product along with its invoice to an authorized
service point, and after failure analysis, the product
can be repaired or replaced.
WARRANTY LIMITATIONS:
1) Broken, damaged or tampered product;
2) Expired warranty period;
3) Use in harsh environments that can damage
equipment.
The warranty is only for the first purchaser.
THOMAS K. L. reserves the right to alter this product
and is not obliged to include such changes in
products previously manufactured.
In the event of failure of the product due to
manufacturing problems, the maximum indemnity
shall be the replacement of the product, and
THOMAS K. L. shall not be liable for the payment of
any indemnity.

