
MANUAL DO PROPRIETÁRIO

CAIXA DE SOM PROFISSIONAL

PX-08 PX-10 PX-12 PX-15 

Obrigado por compra a caixa de som    profissional   PZ Série PX.
Leia atentamente esse manual para garantir o  uso   correto   do
equipamento e também para prolongar a vida  útil   do   mesmo.
Mantenha este manual em um lugar de fácil acesso para as suas
próximas consultas.

PASSIVA



Seleção da voltagem

ANTES DE FUNCIONAR O EQUIPAMENTO VERIFIQUE SE 
A VOLTAGEM ESTÁ DE ACORDO COM A VOLTAGEM QUE 
VOCÊ IRÁ CONECTAR O EQUIPAMENTO.
O QUE DETERMINA VOLTAGEM É A POSIÇÃO DA CAIXA
DE FUSÍVEL CASANDO AS DUAS SETAS.
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Não sobrecarregue o volume da caixa para evitar danos aos alto-falantes,
Não coloque a caixa em lugares muito quente ou perto de equipamentos que emitam muito calor para evitar risco 

    de incêndio.
Caixa projetada para uso interno. Se a caixa for usada ao ar livre, você precisa se cer ficar de que nenhuma humidade

    entre na caixa.
Quando não es ver em uso, desconecte a unidade da rede elétrica.
Desconecte a unidade da rede elétrica antes de verificar ou subs tuir o fusível.
Cer fique-se de que a caixa seja colocada em uma super cie estável e forte.
Não deixe cair líquidos na caixa e proteja contra a umidade. A umidade reduzirá o tempo de vida consideravelmente.
Sempre desconecte a unidade durante uma tempestade ou quando não es ver em uso.
Nunca tente reparar a unidade sozinho. Qualquer problema a caixa deve ser encaminhada a rede de assistência técnica

    autorizada.
Evite que o cabo de alimentação fique exposto de tal forma que alguém possa tropeçar sobre ele. Evitando assim risco 

    de acidentes.
Coloque a unidade no menor volume antes de ligá-la.
Mantenha a unidade fora do alcance das crianças.

PRECAUÇÕES

*  Dados informa vos
**Reservamo-nos o direito de introduzir alterações sem aviso prévio.

MODELO PX-08 PX-10 PX-12 PX-115
Tipo sistema
Diâmetro Alto Falante 8" 10" 12" 15"
Peso do Imã 27 Oz 30 Oz 40 Oz 50 Oz
Cabo voice 25mm ksv 38mm ksv 50mm ksv 65mm ksv
Sensibilidade 92dB (±2dB) 95dB (±2dB) 97dB (±2dB) 99dB (±2dB)
Impedância
Tweeter 34mm Ti Driver
Resposta de frequencia 60Hz~3.5Khz(±10dB) 55Hz~3.5Khz(±10dB) 50Hz~3.5Khz(±10dB) 45Hz~3.5Khz(±10dB)

Caixa plástica de som ABS Passiva

8 ohm
25mm Ti Driver

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


