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www.hinor.com.br
e-mail: hinor@hinor.com.br

Fale com a HINOR
0800-478002

CERTIFICADO DE GARANTIA

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 (módulos de potência) 
que não possuam circuito de proteção contra sub-tensão (queda de tensão da bateria).

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.

NH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ROD. BR 470, km140, 5640 - VALADA

 89.162-915  RIO DO SUL (SC) - FONE: (47) 3531-8800
CNPJ 85776466/0001-36 - I.E.250170515

 INDÚSTRIA BRASILEIRA - MADE IN BRAZIL

 ITOUPAVA



Ligação
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Conexão da entrada de áudio

IMPORTANTE
Não obstruir o duto, sob risco de queima do produto.

Drivers

 Super tweeters

Alto-falantes

Amplificador para Alto-falantes
1x1100Wrms @ 2ohms

Amplificador para drivers e tweeters
2x150Wrms @4ohms
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Introdução / Especificações Técnicas

Diferenciais

A caixa Box Trio EVO  foi projetada para reproduzir com eficiência e qualidade os sons graves, médios e agudos.

- Tecnicamente desenvolvidas para serem utilizadas com todos as marcas de amplificadores

- Facilidade na instalação;

- Já possui filtro de freqüências nos drivers e super tweeters 

- Dispensa o uso de crossover / capacitor na área de médio alto e agudo.

-Alto-falantes, drivers e super-tweeters desenvolvidos para reproduzir todas as frequências com 

potência e alta eficiência;

- Caixa Bass Reflex (dutada) com sistema de quebra-canto para tornar o sistema ainda mais agressivo.

- Visual moderno com revestimento BLACK WOOD que une cor e textura em um visual mais robusto e 

sofisticado combinando perfeitamente com o interior do veículo.
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01 - Super Tweeter HST 600

02 - Driver HD 600

03 - Alto-falante EVO 550

04 - Duto

05 - Bornes Super Twweters

06 - Bornes Drivers

07 - Bornes Alto-falantes

Potência Musical: 3100W

Potência Rms: 1550W

Resposta de Frequência: 63 Hz a 20000 Hz

- HIGH: 2x Super Tweeters

- MID: 2x Drivers

- LOW: 2x Alto-Falantes

Dimensões AxLxC: 55x32,5x90cm

Peso: 46,5 Kg

Detalhes 

Características

Especificações Técnicas
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