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Driver DB200X

O Driver DB200X foi desenvolvido visando fornecer elevados níveis de pressão
sonora e ser um produto de fácil instalação.
Novo conjunto magnético com t-yoke otimizado por elementos finitos (FEMM),
diafragma desenvolvido em Cotton e Conex para garantir um elevado
desempenho e alta confiabilidade, reparo intercambiável com outros drives de
mercado, garganta padrão de 1” e bobina com fio CCAW de baixa indutância.

GARANTIA

Característica
Impedância

8 Ohms

Resp. Frequência

600 a 8.500 Hz

Potência

75W RMS c/ Crossover 12 dB/8a em 800 Hz

Sensibilidade

108 dB/W/m

Este produto tem uma garantia integral de 18
meses a partir da data de sua fabricação, constante na
etiqueta/carimbo, sendo 3 meses de garantia legal e 15
meses de garantia estendida. 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.
Excetuam-se da garantia:
-Diafragma/bobina danificado devido ao uso de
capacitores/filtros incorretos e/ou excesso de potência
aplicada;
- Presença de água/poeira/resíduos no interior do produto.
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