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Utilizar filtro subsônico (passa-alta) a partir de 100 Hz.

Utilizar compensado naval ou MDF com espessura mínima de 15mm para a confecção das caixas.

Certifique-se de que a caixa está devidamente colada e não possui nenhum vazamento, o que comprometeria 
seriamente o rendimento do sistema acústico.

O woofer 12 MG é um alto-falante especialmente produzido para atender os sistemas de som de 4 vias, onde é necessária a 
reprodução dos sons com eficiência e qualidade, trabalhando especificamente na faixa de médio-grave.

Quanto à parte estrutural, o alto-falante é composto de cone de celulose com fibras longas, bobina em PISV e fio CooperClad 
para alta temperatura, carcaça em chapa estampada, conjunto magnético otimizado por software FEM.

Essa garantia tem duração de 2 (Dois) anos a partir da data de fabricação ou 1 (Um) ano, a contar da data da Nota Fiscal do revendedor, o que vencer 
primeiro. É válida contra defeitos de fabricação que o produto eventualmente possa apresentar durante esse período.

Constatando-se algum defeito de fabricação, leve o produto junto com a Nota Fiscal à loja onde você efetuou a compra, para que após a análise seja 
efetuado conserto ou a troca, sem ônus por parte de V.Sa., exceto eventuais despesas com o transporte até a loja.

Não aceitaremos reclamações, dentro do prazo de garantia, se:

a) Não forem observadas as INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO;

b) O alto-falante apresentar defeitos como cone rasgado, perfurado ou molhado; instalação em local inadequado; carcaça torta ou amassada; 
bobina móvel queimada por uso fora das especificações;

c) Depois de inspecionado, o produto mostrar evidências de modificações ou reparos realizados por pessoa não autorizada;

d) Constatada utilização de produtos químicos nos componentes do Alto-Falante;

e) For indentificada a queima do alto-falante devido ao uso de amplificadores que não possuam circuito de proteção contra sub-tensão.

Esta garantia estende-se apenas em favor do comprador original, para não entrar em conflito com a aplicação da lei.

 

Na eventualidade da HINOR decidir modificar o desenho e/ou fazer melhorias técnicas neste produto, não será obrigada a incluir estas mudanças em 
qualquer produto anteriormente fabricado.

A garantia, ora concedida, engloba tão somente o reparo ou a substituição do produto, não responsabilizando a HINOR, no entanto, pelo pagamento 
de qualquer indenização, seja a que título for.
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 ITOUPAVA

Potência Musical

Potência RMS (NBR 10.303)

Impedância nominal

Resposta de frequência (-10dB)

SPL (dB/W/m)

Peso do alto-falante (Kg)

Fs (Hz)

Re (Ω)

Qts

Qms

Vas (L)

Sd (m²)

Vd (L)

Xmax (mm)

Diâmetro efetivo do cone (m)

1.400W

700W

8Ω

50Hz - 5KHz

95,64

9,20

93,93

5,2

0,474

4,858

14,57

0,0531

0,237

4,5

0,259

12 MG 700

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Volume total

Dimensões do duto (AxLxP)

20 L

2,5 x 32 x 26 cm

12 MG 700

CAIXA ACÚSTICA

VISUAL DA CAIXA

Até 5 metros

Até 10 metros

1,5 mm²

2,5 mm²

12 MG 700

BITOLA DE CABOS

OBSERVAÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

12 MG

DUTO

      Encontre em nosso site o 

projeto exclusivo desta caixa, 

na opção cornetada.
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