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A TARAMPS, localizada à Rua Abílio Daguano, 274 Res. Manoel Martins - Alfredo Marcondes - SP, CEP 
19.180-000, garante este produto contra defeitos de projeto, fabricação, montagem e/ou solidariamente 
em decorrência de vícios de projeto que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina, pelo 
prazo de 12 meses, a partir da data de aquisição. 
Em caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da TARAMPS limita-se ao conserto ou 
substituição do aparelho de sua fabricação.
Esta garantia exclui:
• Produtos danificados por instalação incorreta, infiltração de água, violação por pessoas não autorizadas;
• Lacre de garantia rasurado ou rasgado;
•Casos onde o produto não seja utilizado em condições normais;
•Defeitos provocados por acessórios, modificações ou equipamentos acoplados ao produto;
•O produto apresentar danos decorrentes de quedas, impactos ou da ação de agentes da natureza 
(inundações, raios, etc.);
•Cartão de garantia não preenchido ou rasurado;
•Custos de retirada e reinstalação do equipamento, bem como seu transporte até o posto de assistência 
técnica;
•Danos de qualquer natureza, consequentes de problemas no produto, bem como perdas causadas pela 
interrupção do uso.

Para localizar uma Assistência Técnica Taramps Electronics perto de você, basta acessar nosso site:

Taramps Electronics

CEP: 19.180-000

Contamos com redes de Assistência Técnica por todo o Brasil e estamos sempre prontos para atender suas 
dúvidas e necessidades.

www.taramps.com.br/pt/rede-de-assistencias-tecnicas ou entre em contato com o Departamento de 
assistência técnica de fábrica:

Rua: Abílio Daguano, nº 274

E-mail: angelo.assistencia@taramps.com.br
Fones: (18) 3266-4050 / 99749-3391

01

 07 •Alinhamento (delay) 

                         

08 •Fase 

         • Idioma
10 •Gerador de áudio

         •Como definir o valor do parâmetro alinhamento

11 • Carrega config.

          • Presets EQ

            • Salva config.

12 • Ligação das entradas e saídas do processador

13 • Caracterís�cas técnicas 

         • Limiter 

09 •Nível das saídas
       •Eq. param. saída 

            • Mensagem de texto

        • Senha / bloqueio           • Menu  áudio

03 • Visão geral do processador

        • Requisitos de segurança

             • Roteamento entrada / saída

        • Equalizador paramétrico  de entrada

            
            • Segurança 

         • Crossover

         • Assistência técnica

02 • Introdução

          • Recomendações importantes 

06 • Equalizador gráfico de entrada

05 •  Estruturas de menus e descrição

         • Conhecendo as telas e operações básicas

04 •  Navegação dos menus e parâmetros

 01 • Termo de garantia 



02



Possui a função de acionamento através do sinal de entrada, portanto dispensa o uso do fio 
REMOTE IN do conector de alimentação quando se utiliza essa entrada.

Conector de alimentação: Vide página 12.

Entrada de sinais RCA: Entrada para sinais de baixo nível / alta impedância (RCA).
Entrada de sinais a FIO: Entrada para sinais de alto nível / baixa impedância (da saída de alto 
falantes dos players ou central mul�mídia).

Nota: O sistema foi projetado para uso em praticamente todos os players e centrais multimídia 
do mercado. Entretanto, em alguns players, pode-se não obter o efeito de acionamento devido 
ao tipo de circuito de saída de áudio. Nesse caso, use o acionamento por meio do fio REMOTE 
normalmente. 

LEDS indicadores de limiter / clip: Possuem dupla função: Sinalizam que o sinal da referida saída 
a�ngiu o nível máximo (quando o limiter está desligado) ou a atuação do limiter (quando o sinal 
a�nge o threshold definido no limiter).

LED indicador de clip de entrada: Sinaliza que o sinal está a�ngindo o limite máximo da entrada 
do processador, o que causa distorção do sinal. Caso este venha  se acender, reduza o volume da 
fonte de sinal e reajuste os ganhos do sistema adequadamente.

Visão geral do processador

INPUTS

INPUT
CLIP

Automa�c Remote
HIGH LEVEL IN

AB
+-+ - OUT IN

OUT CLIP OUT CLIP OUT CLIP OUT CLIP

Encoder
rotativo

Display LCD 

Entrada de sinais RCA
(A e B)

LED indicador 
de clip de entrada

LEDs indicadores 
de limiter e clip 

de saída

Entrada de sinais a fio
(B e A)

Conector de 
alimentação

Teclas de
Seleção/Mute

Vias de Saída de sinais 1 a 4

Conhecendo as telas e operações básicas

PRO 2.4 S
TARAMPS

Idioma/language
>PORTUGUES

SETUP INICIAL: Ao ser ligado pela primeira vez, o processador 
aguarda a definição do idioma. Escolha o idioma desejado e 
confirme por meio de toque curto no centro do encoder.

Nessa tela, girando o encoder para esquerda ou direita, se faz um ajuste de volume GERAL 
(Volume de entrada).
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menu principal
Gerador  Audiode

Navegação dos menus e parâmetros

Teclas de seleção de vias

Click

menu principal
Audio

Toque curto (Click) a tecla de cada via (1 a 4) se faz o ajuste de ganho individual em cada via de 
saída.

Toque curto (Click) no centro do encoder, acessa o MENU PRINCIPAL e suas funções. 
Toque longo (1 segundo) no centro do encoder retorna ao menu anterior, até voltar a tela inicial.

Use o encoder, girando para esquerda (decremento) ou direita (incremento). A seleção de 
menu, opção ou troca de parâmetro pode ser feita pressionando o centro do encoder.      
                                                                                         
Nota: Em qualquer das telas de ajustes de áudio, as teclas de atalho das vias 1 a 4 permitem 
verificar e ajustar os parâmetros de cada via sem sair da opção desejada.

Dica: Para se fazer um ajuste fino de algum parâmetro ou incremento/decremento do numero 
após o ponto decimal, gire o encoder lentamente. Por exemplo, nos ajustes de nível de sinal (dB) 
o incremento será de 0.1dB ao girar lentamente o encoder, e de 1dB ao girar de forma mais 
contínua e rápida.

Mute individual: Pressione a tecla da via (1 a 4) por 1 segundo 
até apagar a tecla. Para sair do mute individual, pressione 
novamente a mesma por 1 segundo.

Toque
longo

OUT 1 a OUT 4

1 segundo
      MUTE

OUT 1 a OUT 4

• SELECT

OUT CLIP OUT CLIP OUT CLIP OUT CLIP

menu principal
Audio

PRO 2.4 S
TARAMPS

04

Click
NIVEL DAS SAIDAS
OUT1:      0.0dB

Nível da saídaSaída 
selecionada



Click

Estrutura de menus e descrição 

menu principal
Audio

-Roteamento ent / saída: Define as conexões internas entre as saídas e as entradas. Opções 
disponíveis: A, B ou A+B (soma das duas entradas). 

Por exemplo: definindo a saída OUT 1 em A, o sinal desta será oriundo da entrada A.

1- Menu áudio: Controles e Ajustes relacionados ao Processamento de Áudio:

Pressione o centro do encoder (toque longo) para voltar a tela inicial.

ROTEAMENTO AUDIO

Use as teclas de seleção de via 
para escolher a via de saída

Gire o encoder para 
selecionar a entrada

Entrada A
A

OUT
1

OUT
2

OUT
4

A+B

B
Entrada B

+

CROSSOVER
ALINHAMENTO
FASE
LIMITER
EQ. PARAM.

CROSSOVER
ALINHAMENTO
FASE
LIMITER
EQ. PARAM.

CROSSOVER
ALINHAMENTO
FASE
LIMITER
EQ. PARAM.

...

Roteamento 
Ent / Saída

Crossover

Limiter

EQ 15 Bandas

Alinhamento

Nível de saídas

EQ Param. Entr.

Fase

EQ Param. Saída

Gire

Gire

Gire

Gire

Gire

Gire

Gire

Gire

Gire
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Português

-Crossover: Define os filtros de passa alta (HPF) e passa baixa (LPF) a serem aplicados nas vias de 
saída. As frequências de corte são ajustáveis de 10Hz a 22KHz e estão disponíveis nos �pos de 
filtros Bu�erworth, Linkwitz Rilley em diferentes atenuações (-6, -12, -18, -24, -36 e -48dB/oitava).

f: 1000Hz Q:0.4
PEQ IN +0.0 dB

 G = Ganho/atenuação do filtro (-12dB a +12dB)

-Equalizador paramétrico de entrada: Equalizador com 1 banda e parâmetros ajustáveis, atua 
simultaneamente nas entradas A e B.

 F = Frequência central de atuação do filtro, ajustável de 10Hz a 22KHz
 Q = Ajuste da largura do filtro, de 0.4 (mais largo) a 10.0 (mais estreito)

reforço de até 12dB, nas frequências centrais definidas na norma ISO (25 a 16KHz, 2/3 oitava). 
Atua simultaneamente nas entradas A e B.

-Equalizador gráfico de entrada: Possui 15 bandas de equalização, com atenuação / 

O Pro 2.4S possui 12 equalizações pré definidas, selecionáveis em MENU PRINCIPAL > Presets EQ.

HPF

10Hz

XOVER  LPF  OUT1
f:20000 Hz  OFF

Seleção de Freq. 
de corte final (LPF)

Via de saída
selecionada

XOVER  HPF  OUT1
f:  20 Hz  OFF

Via de saída
selecionada

Seleção de Freq. 
de corte inicial (HPF)

Frequência

LPF

22KHz10Hz

Frequência

Desligado

Linkwitz - Rilley c/ -12dB/oitava

Linkwitz - Rilley c/ -18dB/oitava

Linkwitz - Rilley c/ -24dB/oitava

Linkwitz - Rilley c/ -36dB/oitava

Linkwitz - Rilley c/ -48dB/oitava

Bu�erworth c/ -6dB/oitava

Bu�erworth c/ -12dB/oitava

Bu�erworth c/ -18dB/oitava

Bu�erworth c/ -24dB/oitava

Bu�erworth c/ -36dB/oitava

Bu�erworth c/ -48dB/oitava

TIPO DE FILTRO / ATENUAÇÃO:

22KHz

OFF:

LR12

LR18

LR24

LR36

LR48

BT6

BT12

BT18

BT24

BT36

BT48

Ganho ou atenuação

Largura (Q)Frequência central

f: 25Hz +0.0dB
EQ. GRAFICO

Ganho ou atenuaçãoBanda selecionada
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Gire o encoder para alterar o 
parâmetro selecionado

Clique no centro do encoder 
para selecionar o parâmetro desejado

Click

Gire o encoder para alterar o 
parâmetro selecionado

Clique no centro do encoder 
para selecionar o parâmetro desejado

Click

Q

G+

G-

F

+12dB

-12dB
10Hz 22KHz

0dB

Ganho

Atenuação



A

A

A

ATRASO ---> OUT1
0.0cm  0.000ms

-Alinhamento (Delay): Define o atraso a ser aplicado na via, em função da 
posição �sica do transdutor na caixa acús�ca do sistema. 

Gire o encoder no sen�do an�-horário para definir o delay a ser aplicado na via selecionada.

O fato das bobinas dos diferentes transdutores (alto-falantes, drivers e tweeters) não estarem alinhados, 
gera atrasos que prejudicam a perfeita reprodução sonora. O recurso Alinhamento, permite alinhar 
eletronicamente as bobinas, aplicando atrasos em relação à via com a bobina mais profunda (medida a 
partir do painel frontal da caixa).

Painel frontal da caixa

Referência (*)

Como definir o valor do parâmetro Alinhamento (em cm)

                   
Medir as demais vias e descobrir a medida    . Ajustar a 
medida (em cm) mais próxima para cada via.                                             

Repita o procedimento para as demais vias (a seleção da 
via pode ser feita através das teclas de cada via).

Definir a bobina de referência (*) mais distante do painel 
da caixa (em nosso exemplo, a referência foi o centro da 
bobina da corneta).

A

1

2

3

Saída selecionada

Tempo de atrasoDistância 
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-Fase: Permite inverter a fase do sinal de saída da via, selecionando a opção [180].
Selecione a via através das teclas de seleção OUT1 a OUT4 e selecione a fase desejada girando o 
encoder.

 Modos: MAN =  Ajuste de A�ack e Release manuais; AUT: Define os parâmetros de A�ack 
e Release automa�camente, de acordo com o corte de frequência da via (HPF).                                                                              

-Limiter: Configura o limiter, que atua como limitador do nível máximo de sinal da saída do 
processador, para não exceder o limite de potência definido para cada via.                                                               

 Parâmetros do limiter:
        T = Threshold, ou limiar – Ponto a par�r do qual o limiter começa a atuar (indicado pelo 
acendimento do led VERMELHO de cada via). Para desligar o limiter, gire o encoder no sen�do 
horario até aparecer [OFF] no valor do threshold.                                     
         A = A�ack, ou Tempo de ataque – Tempo o qual o limiter aguarda antes de reduzir o ganho 
após o sinal exceder o threshold.                                                     
         R = Release, ou Tempo de liberação – Tempo o qual o limiter demora para voltar ao ganho 
original após o sinal cair abaixo do threshold.

0dMAN  OUT1  +0. B
A: .0mS R 16mS1 : 

Threshold 
(Limiar)

Modo do 
limiter

Saída 
selecionada

ReleaseA�ack

Ganho
Threshold

CONTROLE DE FASE
OUT1 [0] 180

Entrada Saída

0° 0° 0°

+

- -

+

Inversão de polaridade

Entrada Saída

180°

+

- -

+

0°180°

FaseSaída selecionada

Gire o encoder para alterar o 
parâmetro selecionado

Clique no centro do encoder 
para selecionar o parâmetro desejado

Click
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-EQ. param. saída: Equalizador com 1 banda e parâmetros ajustáveis para:
 
G = Ganho/atenuação do filtro (-12dB a +12dB)
F = Frequência central de atuação do filtro, ajustável de 10Hz a 22KHz
Q = Ajuste da largura do filtro, de 0.4 (mais largo) a 10.0 (mais estreito)

Selecione a via através das teclas de seleção (1 a 4) e ajuste o nível girando o encoder.

-Nível das saídas: Define o nível de cada saída individualmente, permi�ndo 
aplicar até +15dB de ganho ou -45dB de atenuação, independente do volume geral.

Nota: Essa função pode ser acessada fora do menu, simplesmente pressionando a tecla da saída 
correspondente quando estiver na tela principal.

NIVEL DAS SAIDAS
OUT1:      0.0dB

Peq OUT1  +0.0dB
f:  20Hz Q: 0.4

Nível da saídaSaída 
selecionada

Ganho ou atenuação

Largura (Q)Frequência central

Saída selecionada
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Q

G+

G-

F

+12dB

-12dB
10Hz 22KHz

0dB

Ganho

Atenuação



4-) Salva config: Permite escolher a posição de memória e atribuir um nome 
conveniente a esses ajustes. Após selecionar qual posição de memória, clique no 
centro do encoder para passar para o texto. Gire o encoder para selecionar a letra 
desejada, clique no centro do encoder para passar para o próximo caractere. Para 
apagar, gire o encoder até “<” + toque curto no centro do encoder. Para finalizar a 
edição e salvar o nome da memória, posicione o cursor após o ul�mo caractere + 
toque longo no centro do encoder e confirme “SIM”.

  

2-) Gerador de áudio: Gerador de onda senoidal, com frequência e 

- Frequencia Fixa: Gerador senoidal com ajustes de frequência (10Hz a 22KHz) e de 
amplitude (-60dB a 0dB). Note que ao a�var o gerador, o sinal é enviado a todas as 
saídas e é possível ajustar as demais funções e parâmetros em tempo real, já que o 
gerador permanece a�vo e definido como fonte de sinal quando na posição ON, 
mesmo ao acessar outra função.

amplitude variáveis. Com 4 modos:

-Sweep (Lento / médio / rápido): Efetua uma varredura de sinais, com a frequência 
inicial e final definida pelo usuário, sendo que esta permanece em ciclo con�nuo 
(repe�ndo) até que se desligue o gerador (OFF). São 3 velocidades de varredura 
disponíveis.

3-) Idioma: Seleciona entre os 3 idiomas disponíveis: Português, Inglês e Espanhol.
Port
E n g
E s p

GERADOR: -45.0dB
f: 1000Hz   OFF

             Nível do sinal

            Frequência

Liga/desliga gerador

SWEEP-45.0dB
f:   10->22000Hz

             Nível do sinal

OFF

Frequência
Final

Liga / Desliga 
Sweep

Frequência
Inicial

GRAVAR Memoria 1
_

Posição de Memória

Nome personalizável
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NOTA: Ao bloquear o processador, aparecerá o ícone de um cadeado no canto superior 
direito da tela. Será exigido a senha para acessar os ajustes.

Isto apagará o conteúdo das memórias dos ajustes do usuário e definirá o produto ao 
setup inicial.

Para resetar o processador aos ajustes de fábrica sem acessar ao menu (por exemplo 
devido a perda/esquecimento de senha), basta ligar o processador mantendo as 
teclas das vias 1 e 2 e o centro do encoder pressionados simultaneamente.

6-) Senha / bloqueio: Permite bloquear o processador por meio de senha (a senha 
padrão é 1234) ou mudar a senha para outra personalizada, com 4 dígitos. 

7-) Presets EQ: O Pro 2.4S possui 12 equalizações pre definidas. Selecione o es�lo 
musical e pressione o centro do encoder para aplicar a curva de equalização:
•FLAT
•LOUDNESS
•BASS BOOST
•MID-BASS BOOST
•TREBLE BOOST

8-) Mensagem de texto: Define um texto de até 15 caracteres alfanuméricos a ser 
exibido como animação de descanso de tela. Habilite a função selecionando ON e 
com um toque curto no centro do encoder, passe para a edição do texto (cursor 
piscando). Gire o encoder para selecionar a letra desejada, clique no centro do 
encoder para passar para o próximo caractere. Para apagar, gire o encoder até “<” + 
toque curto no centro do encoder. Para finalizar a edição e salvar o texto, posicione o 
cursor após o úl�mo caractere + toque longo no centro do encoder. Após cerca de 3  
segundos sem a�vidades na tela principal, o texto será exibido em forma de animação 
na tela.

•POWERFUL

****

5-) Carrega config: Carrega um configuração previamente salva ou a 
configuração original de fábrica. Gire o encoder para selecionar a memória desejada, 
clique no centro do encoder para selecionar e depois confirme. Importante: ao 
selecionar a opção AJUSTES DE FÁBRICA, as configurações previamente salvas serão 
perdidas.

ORIGEM Memoria 1
_

Posição de Memória

Nome previamente salvo

TEXTO:      ON
_

Habilita (ON) / Desabilita (OFF) 
a exibição da mensagem de texto

Nome personalizável

•ELECTRONIC
•ROCK STYLE
•HIP-HOP STYLE
•POP MUSIC
•VOCAL
•COMPETITION
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TS 400X4
AMPLIFIER 400WATTS - 2 OHMS

1A

Cabo Remote  0,75mm²
 

Saída RCA 
ou 

saída a FIO

Compression driver

1.5mm²

 
Ligação das entradas e saídas do Processador

TS 400X4
AMPLIFIER 400WATTS - 2 OHMS

INPUTS

INPUT
CLIP

Automa�c Remote
HIGH LEVEL IN

AB
+-+ - OUT IN

OUT CLIP OUT CLIP OUT CLIP OUT CLIP

Para ligação 
em amplificadores
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Peso:...............................................................................................................0,45Kg

Entradas e Saídas:

Impedância de entrada (FIO):......................................................................50 ohms

Nível máximo de entrada (FIO):.....................................................28Vpp (10V RMS)

Distorção Harmônica Total...............................................................................0,01%

Crosstalk (separação entre canais)..................................................................>80dB

Resolução.........................................................................................................24bits
Taxa de amostragem........................................................................................48KHz

Número de canais de saída......................................................................................4

Nível máximo de entrada (RCA):................................................. 5,9Vpp (2,1V RMS)

Nível máximo de saída:............................................................... 5,9Vpp (2,1V RMS)

Processamento:

Roteamento das entradas / saídas:............................................................ A, B, A+B

Impedância de saída:...................................................................................47 ohms

Número de canais de entrada..................................................................................2

Ajuste de ganho geral:................................................................................-80 a 0dB
Ajuste de ganho das saídas:....................................................................-45 a +15dB
Impedância de entrada (RCA):...................................................................10K ohms

Resposta de frequência (-1dB).............................................................10Hz a 22KHz

Relação Sinal / Ruido:......................................................................................>90dB

Equalizador gráfico de entrada, 15 bandas, 2/3 de oitava e 12 presets:
Frequências:...............................................25,40,63,100,160,250,400,630,1K,1.6K,
2.5K,4K,6.3K,10K,16KHz
Atenuação / Ganho:............................................................................-12dB a +12dB

Equalizador paramétrico de entrada:

Atenuação / Ganho:............................................................................-12dB a +12dB

Crossover (HPF e LPF):

Frequência central:............................................................variável de 10Hz a 22KHz

Frequência de corte:......................................................... variável de 10Hz a 22KHz 

Ajuste de fator Q:..........................................................................................0,4 a 10

Filtros Linkwitz Rilley................................................... -12,-18,-24,-36,-48dB/oitava
Filtros Bu�erworth............................................... -6,-12,-18, -24, -36, -48dB/oitava

Alinhamento (Delay):........................................................................8,0mS (272cm)

Fase:..............................................................................................................0 / 180°

Limiter ajustável:

Gerador de áudio (Forma de onda senoidal)

Release: .............................................................................................1mS a 1600mS
A�ack: ..............................................................................................0.1mS a 100mS

Faixa de frequência............................................................Variável de 10Hz a 22KHz

Equalizador paramétrico de saída:

Posições de memória de ajustes:...........Padrão de fábrica + 3 posições nomeáveis

Frequência central:............................................................variável de 10Hz a 22KHz

Threshold:...................................................................................................-24 a 0dB

Função de proteção de tela:............................................Texto de até 15 caracteres

Dimensões (LxAxP):......................................................................198 x 37 x 113mm

Ganho:........................................................................................................-60 a 0dB
Modos:..............................................Frequencia Fixa / Varredura em 3 velocidades

Tensão de Alimentação:............................................................................9 a 16VDC

Idiomas:.......................................................................Português, Inglês e Espanhol

Proteção de acesso:...........................................Senha de 4 dígitos (personalizável)

Consumo nominal (12,6V):...............................................................................0,20A

Ajuste de fator Q:..........................................................................................0,4 a 10
Função de MUTE......................................................................Individual nas saídas

Atenuação / Ganho:............................................................................-12dB a +12dB

Caracterís�cas técnicas 
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Peso:...............................................................................................................0,45Kg

Entradas e Saídas:

Impedância de entrada (FIO):......................................................................50 ohms

Nível máximo de entrada (FIO):.....................................................28Vpp (10V RMS)

Distorção Harmônica Total...............................................................................0,01%

Crosstalk (separação entre canais)..................................................................>80dB

Resolução.........................................................................................................24bits
Taxa de amostragem........................................................................................48KHz

Número de canais de saída......................................................................................4

Nível máximo de entrada (RCA):................................................. 5,9Vpp (2,1V RMS)

Nível máximo de saída:............................................................... 5,9Vpp (2,1V RMS)

Processamento:

Roteamento das entradas / saídas:............................................................ A, B, A+B

Impedância de saída:...................................................................................47 ohms

Número de canais de entrada..................................................................................2

Ajuste de ganho geral:................................................................................-80 a 0dB
Ajuste de ganho das saídas:....................................................................-45 a +15dB
Impedância de entrada (RCA):...................................................................10K ohms

Resposta de frequência (-1dB).............................................................10Hz a 22KHz

Relação Sinal / Ruido:......................................................................................>90dB

Equalizador gráfico de entrada, 15 bandas, 2/3 de oitava e 12 presets:
Frequências:...............................................25,40,63,100,160,250,400,630,1K,1.6K,
2.5K,4K,6.3K,10K,16KHz
Atenuação / Ganho:............................................................................-12dB a +12dB

Equalizador paramétrico de entrada:

Atenuação / Ganho:............................................................................-12dB a +12dB

Crossover (HPF e LPF):

Frequência central:............................................................variável de 10Hz a 22KHz

Frequência de corte:......................................................... variável de 10Hz a 22KHz 

Ajuste de fator Q:..........................................................................................0,4 a 10

Filtros Linkwitz Rilley................................................... -12,-18,-24,-36,-48dB/oitava
Filtros Bu�erworth............................................... -6,-12,-18, -24, -36, -48dB/oitava

Alinhamento (Delay):........................................................................8,0mS (272cm)

Fase:..............................................................................................................0 / 180°

Limiter ajustável:

Gerador de áudio (Forma de onda senoidal)

Release: .............................................................................................1mS a 1600mS
A�ack: ..............................................................................................0.1mS a 100mS

Faixa de frequência............................................................Variável de 10Hz a 22KHz

Equalizador paramétrico de saída:

Posições de memória de ajustes:...........Padrão de fábrica + 3 posições nomeáveis

Frequência central:............................................................variável de 10Hz a 22KHz

Threshold:...................................................................................................-24 a 0dB

Função de proteção de tela:............................................Texto de até 15 caracteres

Dimensões (LxAxP):......................................................................198 x 37 x 113mm

Ganho:........................................................................................................-60 a 0dB
Modos:..............................................Frequencia Fixa / Varredura em 3 velocidades

Tensão de Alimentação:............................................................................9 a 16VDC

Idiomas:.......................................................................Português, Inglês e Espanhol

Proteção de acesso:...........................................Senha de 4 dígitos (personalizável)

Consumo nominal (12,6V):...............................................................................0,20A

Ajuste de fator Q:..........................................................................................0,4 a 10
Função de MUTE......................................................................Individual nas saídas

Atenuação / Ganho:............................................................................-12dB a +12dB
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Peso:...............................................................................................................0,45Kg

Entradas e Saídas:

Impedância de entrada (FIO):......................................................................50 ohms

Nível máximo de entrada (FIO):.....................................................28Vpp (10V RMS)

Distorção Harmônica Total...............................................................................0,01%

Crosstalk (separação entre canais)..................................................................>80dB

Resolução.........................................................................................................24bits
Taxa de amostragem........................................................................................48KHz

Número de canais de saída......................................................................................4

Nível máximo de entrada (RCA):................................................. 5,9Vpp (2,1V RMS)

Nível máximo de saída:............................................................... 5,9Vpp (2,1V RMS)

Processamento:

Roteamento das entradas / saídas:............................................................ A, B, A+B

Impedância de saída:...................................................................................47 ohms

Número de canais de entrada..................................................................................2

Ajuste de ganho geral:................................................................................-80 a 0dB
Ajuste de ganho das saídas:....................................................................-45 a +15dB
Impedância de entrada (RCA):...................................................................10K ohms

Resposta de frequência (-1dB).............................................................10Hz a 22KHz

Relação Sinal / Ruido:......................................................................................>90dB
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Filtros Linkwitz Rilley................................................... -12,-18,-24,-36,-48dB/oitava
Filtros Bu�erworth............................................... -6,-12,-18, -24, -36, -48dB/oitava

Alinhamento (Delay):........................................................................8,0mS (272cm)

Fase:..............................................................................................................0 / 180°

Limiter ajustável:

Gerador de áudio (Forma de onda senoidal)
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A�ack: ..............................................................................................0.1mS a 100mS
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Equalizador paramétrico de saída:

Posições de memória de ajustes:...........Padrão de fábrica + 3 posições nomeáveis

Frequência central:............................................................variável de 10Hz a 22KHz

Threshold:...................................................................................................-24 a 0dB

Função de proteção de tela:............................................Texto de até 15 caracteres

Dimensões (LxAxP):......................................................................198 x 37 x 113mm

Ganho:........................................................................................................-60 a 0dB
Modos:..............................................Frequencia Fixa / Varredura em 3 velocidades

Tensão de Alimentação:............................................................................9 a 16VDC

Idiomas:.......................................................................Português, Inglês e Espanhol

Proteção de acesso:...........................................Senha de 4 dígitos (personalizável)

Consumo nominal (12,6V):...............................................................................0,20A

Ajuste de fator Q:..........................................................................................0,4 a 10
Função de MUTE......................................................................Individual nas saídas
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Peso:...............................................................................................................0,45Kg
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Distorção Harmônica Total...............................................................................0,01%

Crosstalk (separação entre canais)..................................................................>80dB
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Taxa de amostragem........................................................................................48KHz

Número de canais de saída......................................................................................4

Nível máximo de entrada (RCA):................................................. 5,9Vpp (2,1V RMS)

Nível máximo de saída:............................................................... 5,9Vpp (2,1V RMS)

Processamento:

Roteamento das entradas / saídas:............................................................ A, B, A+B

Impedância de saída:...................................................................................47 ohms

Número de canais de entrada..................................................................................2

Ajuste de ganho geral:................................................................................-80 a 0dB
Ajuste de ganho das saídas:....................................................................-45 a +15dB
Impedância de entrada (RCA):...................................................................10K ohms
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Relação Sinal / Ruido:......................................................................................>90dB

Equalizador gráfico de entrada, 15 bandas, 2/3 de oitava e 12 presets:
Frequências:...............................................25,40,63,100,160,250,400,630,1K,1.6K,
2.5K,4K,6.3K,10K,16KHz
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Filtros Linkwitz Rilley................................................... -12,-18,-24,-36,-48dB/oitava
Filtros Bu�erworth............................................... -6,-12,-18, -24, -36, -48dB/oitava
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Gerador de áudio (Forma de onda senoidal)
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Proteção de acesso:...........................................Senha de 4 dígitos (personalizável)
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