BOXA Q1240 800W

REGULI GENERALE DE UTILIZARE A INCINTELOR ACUSTICE
Incintele acustice trebuie aşezate pe o suprafaţă stabilă şi netedă, utilizand suportii si suruburile
din dotare. Fixarea trebuie sa fie solida, pentru a preintampina caderea boxei si deteriorarea
acesteia.
Nu conectati incintele acustice la amplificator inainte sa va informati asupra impedantei de iesire
a amplificatorului si a puterii de iesire a acestuia. Pentru a evita DETERIORAREA INCINTEI
ACUSTICE SI/SAU A AMPLIFICATORULUI, utilizati un amplificator cu impedanta de iesire mai
mica sau egala cu cea a incintei iar puterea maxima a amplificatorului sa fie jumatate din puterea
maxima suportata de incinta acustica.
Utilizati conductoare de legatura intre incinta acustica si amplificator cu o sectiune
corespunzatoare. Utilizarea unor conductoare de sectiune mai mica poate duce la incalzirea
excesiva a acestora. Se va respecta polaritatea. Inainte de cuplarea la amplificator, reglati
volumul acestuia în poziţia minimă. Nu utilizaţi incinta acustica timp îndelungat la volum maxim.
Rotiţi butonul de volum al amplificatorului cu mişcări fine. Evitati manevrarea brusca a butonului
de volum al amplificatorului. Volumul trebuie reglat la o valoare scăzută sau medie, pentru a se
evita deteriorări determinate de un semnal de intrare prea puternic. Cea mai plăcută audiţie se
obţine prin reglarea butonului de volum la 2/3 din scală.
Nu deschideţi niciodată cutia incintei acustice.
Asiguraţi o bună circulaţie a aerului. Nu utilizaţi produsul în apropierea surselor de căldură sau în
bătaia directă a razelor de soare.
Deconectati amplificatorul dacă nu folosiţi aparatul timp îndelungat.
În cutia difuzorului nu este voie să pătrundă apă sau alte lichide şi nici alte corpuri străine.
Garantie:
Garantia nu este aplicabila în cazul în care au fost facute modificari la produs sau daca produsul
a fost deteriorat din cauza utilizarii incorecte.

Aparatele electrice si electrocasnice uzate NU SUNT BIODEGRADABILE, motiv pentru
care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din aceasta cauza, va rugam sa ne sprijiniti si sa
participati la protejarea resurselor naturale si a mediului înconjurator, prin predarea acestora la
centrele de preluare, în vederea reciclarii ecologice., conform hotararii de guvern HG 448/2005
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
Atentie:
Pentru a reduce riscul socului electric, numai persoane autorizate pot desface acest produs.
Deconectati incinta de la amplificator daca apar probleme.
CARACTERISTICI
Difuzoare joase: 2 x 12 inch (30 cm)
Difuzoare inalte : 4 x 3,5 inch (8,8 cm)
Putere maxima de varf: 800W (400 W rms)
Raspuns in frecventa: 28-20KHz
Dimensiuni: 100 x 40 x 38cm
Magnet woofer: 40 Oz
Impedanta: 8 ohm
Greutate: 24 kg
Conectori: 2 x speakon, 2x jack 6,3 mm, 2 conectoare banana

