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BOOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Silva Bueno, 36 - Ipiranga - São Paulo - SP - CEP 04208-000

(11) 2614-5649 / www.boogsom.com.br

(PR) Indicador de proteção (curto de saída ou temperatura)
(PW) Indicador de ligado

(CLIP) Indicador de distorção de sinal de saída

(BAT) Bateria 12V DC
(RMT) Acionamento 12V DC
(GND) Negativo (chassi)

Saída de sinal de audio

ESQUEMA PARA LIGAÇÃO

INPUTLOW

PRCLIP PW

SPEAKER

               3000.1         4000.1

10 K

0,15 V (RMS)

10 Hz à 16kHz
100 Hz à 16kHz

130 A

NA

4.000 W RMS

60,7 mm
280 mm
240 mm
3,45 Kg

3,65 Kg

CUIDADOS:
Nunca ligue os fios de alimentação antes de efetuar as ligações de entrada e saída.
Não utilize fios com emenda a fim de evitar possíveis problemas.
Nunca passe os cabos de entrada junto com os outros cabos do sistema de som ou do
sistema elétrico do veículo.

DICAS
Ruído em baixa frequência (marcha lenta do motor): verifique o aterramento, trocando
de posição o ponto de terra até eliminar o ruído.
Ruídos em alta frequência (agudos acompanham a aceleração do motor): verifique os
condensadores, as velas e os cabos de vela, este último deve ser supressivos e estar
em bom estado de conservação, caso contrário substitua-os.
Realimentação entre os cabos de entrada e saída de áudio (apito e oscilação no som):
afaste o cabo de entrada dos cabos de saída de áudio e de alimentação.  
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100 A
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3.000 W RMS

60,7 mm
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