PROFESSIONAL AUDIO
PROFISSIONAL AUDIO

PROFESSIONAL AUDIO

ESPECIFICAÇÕES GERAIS.

H2.100

H2.300

H2.200
POTÊNCIA DE SAÍDA POR CANAL.

110 WATTS / 4 OHMS

220 WATTS / 4 OHMS

350 WATTS / 4 OHMS

80 WATTS / 8 OHMS

160 WATTS / 8 OHMS

240 WATTS / 8 OHMS

HUMMER - SERIES
AMPLIFICADORES PROFISSIONAIS

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO / FUSE
127VOLTS / 220VOLTS
10A
/
5A

127VOLTS / 220VOLTS
6A
/
3A

127VOLTS / 220VOLTS
4A
/
2A

PESO
7,3Kg

11,3Kg

14,4Kg

DIMENÇÕES
PROFESSIONAL AUDIO

H2.300

PROFESSIONAL AUDIO

H2.200

PROFESSIONAL AUDIO

H2.100

A x L x P (88 x 480 x 240mm)

RESPOSTA DE FREQÜENCIA
20Hz - 30KHz

SENSIBILIDADE DE ENTRADA (@4OHMS)
0dB (775mv)

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA
10K (ASSIMÉTRICO) 20K (SIMÉTRICO)

LEDS INDICADORES
ACTIVE - Indica quando o equipamento esta ligado
SIGNAL- Indica quando tem sinal na saída de audio
0dB - Indica quando o equipamento esta em seu volume máximo sem saturação. (@ 4OHMS)
CLIP- Indica quando o equipamento esta operando com saturação.

CIRCUITOS DE PROTEÇÃO
CURTO CIRCUITO / TEMPERATURA / BAIXA IMP. NAS LINHA DE AUDIO / TENSÃO DC NAS LINHA DE AUDIO

COOLER INTELIGENTE: Quando o amplificador é ligado o cooler é acionado automaticamente a meia velocidade,
assim que o circuito de controle de velocidade do cooler detecta audio no jack de saida , o mesmo passa a trabalhar
a velocidade total.
PROTEÇÃO TÉRMICA: Se a temperatura do dissipador/semicondutores de potência alcançar um nivel alto e
anormal, o amplificador irá protejer-se, desconectando os sinais de audio até que os componentes de potência
estejam suficientemente frios. O funcionamento normal sera retomado automáticamente quando a temperatura atingir
o ponto nominal.

CURTO CIRCUITO OU EXCESSO DE CORRENTE: Se uma saída entrar em curto por falante defeituoso ou
cruzamento dos condutores do cabo do alto falante o sensor de corrente indentifica o curto-circuito como uma
situação de carga extremamente baixa e atenua o sinal de potência, protegendo os semicondutores de saida do
canal que estiver com carga abaixo do nominal (4 ohms) se o curto permanecer o audio será interrompido pelo
circuito de proteção térmica e retornara assim que a temperatura atingir o valor nominal.
PROTEÇÃO CONTRA VOLTAGEM DC: Se um canal de amplificador detecta a existência de uma tensão continua
(DC) em seus jacks de saida, o relé de saida abre os contatos imediatamente para evitar danos aos altofalantes.

Devido aos avanços tecnologicos , reservamo-nos o direito de inserir modificações sem previo aviso.
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PAINEL FRONTAL:
1 -ABAS PARA MONTAGEM DE RACK - Exitem dois orifícios em cada
aba para montagem no painel frontal.
2 -SAÍDA PARA VENTILAÇÃO - Existem quatro espaços frontais para
ventilação.
3 -CONTROLES DE GANHO - Dois atenuadores no painel frontal ajustam
o nivel de seus respectivos canais de amplificação à atenuação minima.
(0 dB) é igual a saída máxima.
4 -LED ACTIVO - O led activo azul, acende para indicar que o amplificador
está ligado.
5 -LED DE SINAL - Esse led acende quando existe sinal na entrada do
amplificador.
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PAINEL TRASEIRO:
9 - Chave de comutação de voltagem 127/220volts.
10 - Porta fusível.
11 - Conectores de entrada balanceada canal B.
12 - Conectores de entrada balanceada canal A.
13 - Entrada para ventilação de ar.
14 - Cabo de alimentação.
15 - Jacks de saída canal B.
16 - Jacks de saída canal A.

6 -LED DE 0dB - O led de 0 dB indica que o amplificador está operando
em sua máxima potência sem saturação.
7 -CLIP - O Led “clip”, acende no ponto de pico e indica que o amplificador
esta operando com saturação.
8 - LIGA - DESLIGA - Interruptor liga e desliga do amplificador.

PROFESSIONAL AUDIO

