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Soluções
Inteligentes
para Broadcast.

Luz vermelha para interrupções! Agora siga em frente produzindo com tranqüilidade.

Elaborado por pro�ssionais do meio rádio este produto atende a todas as exigências de estúdios versáteis e de indivíduos 
que valorizam a estética em seu ambiente de trabalho. Seu design clean e acabamento re�nado foram projetados para 
valorizar a emissão da luz vermelha brilhante, gerada por LED’s. A tecnologia de emissão da luz (LED) garante seu funciona-
mento ininterrupto sem causar nenhum dano ao equipamento.

O produto é fabricado em acrílico e polietileno, materiais leves e re�etivos que proporcionam um toque atraente e brilhante, 
além de facilitar seu manuseio na hora de �xá-lo na superfície desejada. Este acessório possui características diferenciadas 
como a adaptação automática as tensões 110/220V (Bivolt), baixo consumo energético e vida útil superior a 100.000 horas.

NO AR e GRAVANDO são os caracteres disponíveis para os Luminosos que pode ser escolhidos na versão teto ou mesa, 
ambos com suporte para �xação também na parede, garantindo assim o melhor posicionamento em seu estúdio.

Gostaria de um modelo exclusivo para sua rede de emissoras?

Consulte nosso atendimento e saiba mais sobre características de personalização, condições e prazo de entrega.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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Soluções
Inteligentes
para Broadcast.

• Tensão de alimentação 80-250 Vac automático;

• Freqüência de rede 50/60 Hz;

• Consumo 2 Watts;

• Vida útil dos LED’s acima de 100.000 horas;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Dimensões do acrílico 250 x 150 mm;

• Peso 0,5 Kg;

• Dimensões totais (AxLxP) 230 x 345 x 28 mm;

• Temperatura de funcionamento -10 a + 70 ºC.

Console de áudio

Interface fornecida 
com a console

Rede DC
Ac 127/220V

Cada fabricande de console utiliza um modelo
próprio de interface. Para maiores detalhes
consulte o manual da console .


