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A Evolução do Suporte de Microfone.
A Biquad apresenta mais uma novidade ao mercado de broadcast pro�ssional, o novo suporte de microfone com indicador 
"ON AIR" incorporado e design �uido chamado TOP ARM. Como uma evolução do já conhecido modelo FLEX ARM, o novo 
modelo possui um design exclusivo, projetado para causar impacto visual no ambiente de trabalho, conforto ergonômico, 
praticidade, segurança e durabilidade em seu uso diário.
Mais do que um simples acessório, o TOP ARM é um equipamento de alto padrão que colabora para um uso e�caz e harmo-
nioso do ambiente, seu moderno projeto possibilita uma maior integração visual com os modernos estúdios de rádio, tv e 
gravação.
Possui varias formas de �xação disponíveis com diferentes opções de bases, movimentos suaves e precisos e muita versatili-
dade de movimentação, permitindo o posicionamento do microfone exatamente onde o usuário deseja.
Para criar um ambiente mais prático e seguro, a Biquad incluiu no produto um sinalizador de leds em sua extremidade que 
indica ao usuário que o microfone está "aberto" ou em uso. Este sinalizador possui ótima luminosidade mesmo em ambien-
tes muito claros com baixo consumo de corrente.
A integridade do sinal de microfone é garantida, pois o TOP ARM é fornecido com um cabo de excepcional qualidade para o 
trafego do sinal de áudio mais a alimentação dos leds, este cabo possui blindagens individuais para garantir a máxima imuni-
dade a ruídos. 
O suporte TOP ARM esta sendo disponibilizado em 3 comprimentos diferentes: 50, 80 e 100cm com diferentes opções de 
�xação e 2 cores distintas.
Em breve, a família de acessórios TOP ARM será ampliada com a inclusão de outras possibilidades de montagem e soluções 
para integração com suportes para monitores de vídeo. Com compatibilidade total com os futuros acessórios a serem lança-
dos, você poderá integrar e otimizar cada vez mais o uso do seu estúdio, seja ele de rádio, tv ou gravação.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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• Construído com tubos de alumínio de acabamento anodi-
zado em 2 diferentes cores: preto e prata;

• Articulações injetadas em poliamida de altíssima resistên-
cia mecânica;

• Molas e sistema de pressão com cabo de aço montado 
internamente no produto;

• Ajuste de pressão das molas para suportar microfones com 
até 2Kg;

• 3 tamanhos diferentes: 50, 80 e 100cm

• Mola, cabo de áudio, cabo de aço escondidos pelos tubos 
de alumínio e articulações.

• Diferentes possibilidades de montagens e vários ângulos 
de trabalho.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Design diferenciado, projetado em um renomado estúdio 
pro�ssional de design, desenho �uido, ergonômico e 
moderno.

• Qualidade superior, peças de altíssima qualidade e durabi-
lidade;

• Indicador de microfone em funcionamento com luz de led 
vermelho de alto brilho: tensão admissível de 5 a 24V com 
uma corrente de 40mA.*

• Futura expansão da linha de acessórios com 100% de 
compatibilidade.

• 4 diferentes modelos de bases: Bushing, Table Clamp, 
Table Mount, Table Trought Mount

* Para acionamento do indicador ON AIR, a console de áudio deverá estar 

preparada para esta funcionalidade através de uma saída GPO ou relé.


