Super Tweeter STB-350

Super Tweeter STB-350

O Super Tweeter STB-350 foi desenvolvido visando fornecer elevados níveis de
pressão sonora, suportar elevada potência e ainda ser um produto de fácil instalação,
onde basta a utilização de um capacitor para garantir um filtro seguro contra baixa
frequência. Seu conjunto magnético proporcionará um elevado fluxo devido a sua
otimização por FEMM e nova geometria das suas peças metálicas.

GARANTIA
Caracteristica
Impedância

8 Ohms
100W RMS c/ Crossover 8KHz @ 12dB/8ª

Potência

50W RMS c/ Crossover 4KHz @ 12dB/8ª

O prazo total de garantia é de 12 meses, sendo ele
03 meses de garantia legal, mais 9 meses de garantia
estendida para efeitos da responsabilidade ora assumida,
prazo esse estabelecido a partir da data de fabricação
constante na etiqueta/carimbo do produto. 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 sua reposição/reparo.
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.

Thomas K L Indústria de Alto-Falantes S/A.
Código: 3.27.139 / Rev. 00 - 31/03/2016

Super Tweeter STB-350

Av. das Indústrias, 2026 - Distrito Industrial - Cachoeirinha/RS - CEP 94930-230
Tel.: (51) 2125-9100
www.bomber.com.br

Super Tweeter STB-350

O Super Tweeter STB-350 foi desenvolvido visando fornecer elevados níveis de
pressão sonora, suportar elevada potência e ainda ser um produto de fácil instalação,
onde basta a utilização de um capacitor para garantir um filtro seguro contra baixa
frequência. Seu conjunto magnético proporcionará um elevado fluxo devido a sua
otimização por FEMM e nova geometria das suas peças metálicas.

GARANTIA
Caracteristica
Impedância

8 Ohms
100W RMS c/ Crossover 8KHz @ 12dB/8ª

Potência

50W RMS c/ Crossover 4KHz @ 12dB/8ª

O prazo total de garantia é de 12 meses, sendo ele
03 meses de garantia legal, mais 9 meses de garantia
estendida para efeitos da responsabilidade ora assumida,
prazo esse estabelecido a partir da data de fabricação
constante na etiqueta/carimbo do produto. 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 sua reposição/reparo.
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.

Thomas K L Indústria de Alto-Falantes S/A.
Código: 3.27.139 / Rev. 00 - 31/03/2016

Av. das Indústrias, 2026 - Distrito Industrial - Cachoeirinha/RS - CEP 94930-230
Tel.: (51) 2125-9100
www.bomber.com.br

