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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
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INTRODUÇÃO

RECURSOS
●

Filtros Linkwitz-Riley de classe mundial com performance
de 24dBs por oitava

●

Resposta de amplitude absolutamente plana, diferença
de fase zer

●

Limitador individual em cada saída para maior proteção
de alto falantes

●

Função “Low Sum” via saída mono, de nível baixo, para
operação com subwoofer

●

Delay ajustável para alinhamento de fase entre os drivers

●

Equalização da corneta CD para compensação da
direcionabilidade constante

●

Controles de nível de saída independentes para cada banda

●

Mute individuais para fácil ajuste

●

Teclas de inversão de fase individuais para correção de fase
instantânea

●

Filtro subsônico selecionável de 25Hz em cada entrada
para proteção dos falantes de graves

●

Conectores servo-balanceados XLR em todas as entradas e
saídas

●

Potenciômetros de ultra precisão para total eficiência e
confiabilidade

●

Pré amplificadores de áudio de ruído ultra baixo para melhor
performance

●

Teclas retro-iluminadas para operação sob pouca luz

●

Construção rígida e resistente com componentes de alta
qualidade

●

Transformador principal Toroidal blindado para mínimo
ruído

PCX4000

AJUSTE RÁPIDO

1. Assegure-se que a unidade se encontra desligada. Remova
o cabo AC para obter isto.
2. Conecte o dispositivo de fonte de sinal na entrada do
PCX4000. Geralmente isto é a saída principal ou auxiliar de
um mixer.
3. Conecte todos os dispositivos para onde o som será enviado.
Geralmente amplificadores ou caixas ativas e subwoofer.
4. Ajuste a tecla de modo no painel traseiro conforme desejado.
Existem 3 modos: 2-vias estéreo, 3-vias estéreo ou 4-vias
mono.
5. Ligue seus dispositivos na seguinte ordem: instrumentos,
mixer, processadores de sinal (incluindo o PCX4000),
amplificadores/caixas.

OPERAÇAO DO PCX4000

Como o PCX4000 roda em modos diferentes, separamos este
manual em três modos distintos e destacamos os elementos de
controle pertinente a cada modo para ajudar a fazer uma melhor
distinção entre cada modo de operação.
Nota: na traseira do aparelho, as etiquetas localizadas acima
ou abaixo dos conectores se referem aos diferentes modos do
crossover disponíveis. Assegure-se que as teclas de MODE
e os conectores correspondentes estejam adequadamente
configurados para prevenção de danos ao sistema de alto falantes
das caixas.

OPERAÇÃO EM MODO 2-VIAS ESTÉREO

Ajuste o PCX4000 para 2-vias estéreo assegurando- se que
as teclas “Mode” na traseira do aparelho se encontrem com
a tecla esquerda pressionada e a direita solta. Caso ajustado
corretamente, o indicador LED de estéreo no painel frontal acende,
assim como as teclas de função correspondentes. Ao operar em
estéreo, os dois canais trabalham de maneira idêntica .

1

Português

Agradecemos pela escolha do PCX4000, um divisor de frequências
(crossover) de alta qualidade e precisão com 2 e 3 vias estéreo e
4 vias mono, que apresenta recursos como filtros de passa baixa,
limitador ajustável, chaves para inversão de fase e compensação
da direção da corneta. Este manual foi especialmente criado
para lhe proporcionar a melhor informação possível sobre o uso
e manutenção do dispositivo. Recomendamos a leitura atenta
e completa deste e depois mantenha em local seguro e de fácil
acesso para consultas futuras.

Português
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PAINEL FRONTAL

12 13
12. CONTROLE DE THRESHOLD

1. CONTROLE DE ENTRADA (INPUT)
Este controle ajusta o ganho da entrada entre -12 e +12dB.
2. TECLA LOW CUT
Pressionando esta tecla ativa o filtro de corte de graves (passa
alta), ajustado em 25 Hz, que ajuda a proteger os alto falantes
de graves de freqüências extremamente graves.
3. CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE CROSSOVER LOW/HIGH
Este controle determina a frequência de crossover entre os sinais
com freqüências graves e agudas. Ao apertar a tecla Crossover
Frequency, na traseira do aparelho, a faixa de frequência é
multiplicada por 10.
4. CONTROLE DE DELAY
Use este controle para adicionar um delay de até 2ms na saída de
graves. Isto permite que os alto falantes sejam melhor alinhados
na fase.

Este controle determina o limiar (threshold) dos limitadores
inclusos. O threshold pode ser ajustado entre -8 dB e OFF.
13. INDICADOR E TECLA LIMITER
Pressionando esta tecla ativa o circuito de limitação embutido.
Quando qualquer sinal de qualquer saída ultrapassa o limiar
(threshold) ajustado, o limitador é acionado e o indicador LED de
‘LIM’ (localizado sobre os controles de saída) acendem.

PAINEL TRASEIRO
14. CONECTOR AC E COMPARTIMENTO DO FUSÍVEL
O conector é usado para fornecer força elétrica ao PCX4000
através do cabo AC fornecido com o aparelho. O compartimento
do fusível localizado abaixo deste conector comporta o fusível
da unidade. Se por algum motivo o fusível queimar, troque-o por
outro exatamente igual.

5. CONTROLE DE SAÍDA DE GRAVES

15. CONECTORES DE SAÍDA HIGH

Este controle ajusta o nível da saída da banda grave entre -6 e
+6 dB.

Este conector envia o sinal da banda aguda.
16. CONECTORES DE SAíDA LOW

6. CONTROLE DE INVERSÃO DE FASE DOS GRAVES

Este conector envia o sinal de saída da banda grave.

Esta tecla reverte a fase da saída da banda grave, tornando o sinal
apropriado para caixas fora de fase ou incorretamente cabeadas.

17. TECLA CROSSOVER FREQUENCY

7. TECLA LOW MUTE
Esta tecla reverte a fase da saída da banda grave, tornando o sinal
apropriado para caixas fora de fase ou incorretamente cabeadas.
8. CONTROLE DE SAÍDA DE AGUDOS
Este controle ajusta o nível da saída da banda aguda entre -6
e +6 dB.
9. CONTROLE DE INVERSÃO DE FASE DOS AgUDOS
Esta tecla reverte a fase da saída da banda aguda, tornando
o sinal apropriado para caixas fora de fase ou incorretamente
cabeadas.
10. TECLA HIGH MUTE
11. TECLA CD HORN
Pressionando esta tecla ativa a correção de frequência na saída
dos graves e é ideal para uso com cornetas de direção constantes.
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18. TECLA MODE
Esta tecla determina o modo operacional do crossover. Para
operação em 2 vias estéreo, somente o botão esquerdo deve
estar pressionado. Verifique os diagramas abaixo das teclas para
outros modos de operação.
19. TECLA LOW SUM
Este conector envia o sinal da banda aguda.
20. CONECTOR DE ENTRADA

Aperte esta tecla para cortar o sinal da banda aguda.

14

Apertando esta tecla aumenta-se a faixa de controle das
frequências ajustáveis pelos controles de frequência agudo/
grave do crossover em 10 vezes (ex. Ao soltar a tecla, a faixa
de controle será entre 44 e 930 Hz; apertada, a faixa será entre
440 Hz e 9.3 kHz).

15

Conecte os sinais balanceados ou não balanceados de sua fonte
neste conector.
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OPERAÇÃO EM 3-VIAS ESTÉREO

Ajuste o PCX4000 para operação em 3 vias estéreo soltando
as duas teclas de Mode na traseira do aparelho. Quando
adequadamente ajustado, o indicador LED de mono na frente do
aparelho acende assim como as teclas de função correspondentes.
Em estéreo, os dois canais trabalham de maneira idêntica.

PAINEL FRONTAL
1. CONTROLE DE ENTRADA (INPUT)
Este controle ajusta o ganho da entrada entre -12 e +12dB.

16 17
8. TECLA LOW MUTE
Aperte esta tecla para cortar o sinal da banda grave.
9. CONTROLE DE SAÍDA DE MÉDIOS
This controls the level of the mid-band output between -6 and
+6 dB.
10. CONTROLE DE INVERSÃO DE FASE DOS MéDIOS
Esta tecla reverte a fase da saída da banda média, tornando o sinal
apropriado para caixas fora de fase ou incorretamente cabeadas.
11. TECLA MID MUTE
Aperte esta tecla para cortar o sinal da banda média.

2. TECLA LOW CUT

12. CONTROLE DE SAíDA DE AgUDOS

Pressionando esta tecla ativa o filtro de corte de graves (passa
alta), ajustado em 25 Hz, que ajuda a proteger woofers de
freqüências extremamente graves.

Este controle ajusta o nível da saída da banda aguda entre -6
e +6 dB.
13. CONTROLE DE INVERSÃO DE FASE DOS AGUDOS

3. CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE CROSSOVER LOW/MID

Esta tecla reverte a fase da saída da banda aguda, tornando
o sinal apropriado para caixas fora de fase ou incorretamente
cabeadas.

Este controle determina a frequência de crossover entre os sinais,
com freqüência graves e médias. Ao apertar a tecla Crossover
Frequency, na traseira do aparelho, a faixa de frequência é
multiplicada por 10.
4. CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE CROSSOVER MID/HIGH
Este controle determina a frequência de crossover entre os sinais,
com freqüências agudas e médias. Ao apertar a tecla Crossover
Frequency, na traseira do aparelho, a faixa de frequência é
multiplicada por 10.
5. CONTROLE DE DELAY
Use este controle para adicionar um delay de até 2ms na saída de
graves. Isto permite que os alto falantes sejam melhor alinhados
na fase.
6. CONTROLE DE SAíDA DE GRAVES
Este controle ajusta o nível da saída da banda grave entre -6 e
+6 dB.

14. TECLA HIGH MUTE
Aperte esta tecla para cortar o sinal da banda aguda.
15. TECLA CD HORN
Pressionando esta tecla ativa a correção de frequência na saída
dos graves e é ideal para uso com cornetas de direção constantes.
16. CONTROLE DE THRESHOLD
Este controle determina o limiar (threshold) dos limitadores
inclusos. O threshold pode ser ajustado entre -8 dB e OFF.
17. INDICADOR E TECLA LIMITER
Pressionando esta tecla ativa o circuito de limitação embutido.
Quando qualquer sinal de qualquer saída ultrapassa o limiar
(threshold) ajustado, o limitador é acionado e o indicador LED de
‘LIM’ (localizado sobre os controles de saída) acendem.

7. CONTROLE DE INVERSÃO DE FASE DOS GRAVES
Esta tecla reverte a fase da saída da banda grave, tornando o sinal
apropriado para caixas fora de fase ou incorretamente cabeadas.

PCX4000
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PAINEL TRASEIRO
18. CONECTORES DE SAÍDA MID
Este conector envia o sinal da banda média.
19. CONECTORES DE SAíDA HIGH
Este conector envia o sinal da banda aguda.
20. TECLA MODE
Esta tecla determina o modo operacional do crossover. Para
operação em 3 vias estéreo, as teclas devem estar desapertadas.
Verifique os diagramas abaixo das teclas para outros modos de
operação.
Nota: Sempre desligue seu sistema antes de alterar os ajustes desta
tecla, pois a mesma produz interferência que pode danificar seu sistema.

21. TECLA LOW SUM
No modo estéreo, apertando esta tecla faz com que os dois canais
de frequências graves sejam combinados e então sejam enviados
somente através da saída do canal 1. Isto acaba sendo útil ao
incluir subwoofers adicionais em seu sistema.
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23. TECLA CROSSOVER FREQUENCY
Apertando esta tecla aumenta a faixa de controle das frequências
ajustáveis pelos controles de frequência agudo/grave do crossover
em 10 vezes (ex. Ao soltar a tecla, a faixa de controle será entre
44 e 930 Hz; apertada, a faixa será entre 440 Hz e 9.3 kHz).
24. CONECTOR DE ENTRADA
Conecte os sinais balanceados ou não balanceados de sua fonte
neste conector.

OPERAÇÃO EM 4-VIAS MONO

Ajuste o PCX4000 para operação em 4 vias mono usando as
teclas de Mode na traseira do aparelho ( a tecla esquerda deverá
estar solta e a tecla direita apertada). Quando adequadamente
ajustado, o indicador LED de mono na frente do aparelho acende
assim como as teclas de função correspondentes. Quando
ajustado em mono, os variados controles nos canais 1 e 2
funcionam como controles singulares do canal mono.

22. CONECTORES DE SAÍDA LOW
Este conector envia o sinal de saída da banda grave.
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PAINEL FRONTAL
1. CONTROLE DE ENTRADA (INPUT)
Este controle ajusta o ganho da entrada entre -12 e +12 dB.
2. TECLA LOW CUT
Pressionando esta tecla ativa o filtro de corte de graves (passa
alta), ajustado em 25 Hz, que ajuda a proteger woofers de
freqüências extremamente graves.
3. CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE CROSSOVER LOW/
LOW MID
Este controle determina a frequência de crossover entre os
sinais, com freqüência graves e média graves. Ao apertar a
tecla Crossover Frequency, na traseira do aparelho, a faixa de
frequência é multiplicada por 10.
4. CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE CROSSOVER LOW-MID/
HIGH-MID
TEste controle determina a frequência de crossover entre os
sinais, com freqüência média graves e média agudas. Ao apertar
a tecla Crossover Frequency, na traseira do aparelho, a faixa de
frequência é multiplicada por 10.
5. CONTROLE DE DELAY
Use este controle para adicionar um delay de até 2ms na saída de
graves. Isto permite que os alto falantes sejam melhor alinhados
na fase.
6. CONTROLE DE SAÍDA DE GRAVES
Este controle ajusta o nível da saída da banda grave entre -6 e
+6 dB.
7. CONTROLE DE INVERSÃO DE FASE DOS GRAVES
Esta tecla reverte a fase da saída da banda grave, tornando o sinal
apropriado para caixas fora de fase ou incorretamente cabeadas.
8. TECLA LOW MUTE
Aperte esta tecla para cortar o sinal da banda grave.
9. CONTROLE DE SAÍDA DE MÉDIO-GRAVES
Este controle ajusta o nível da saída da banda média grave entre
-6 e +6 dB.
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13. CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE CROSSOVER HIGHMID/HIGH
Este controle determina a frequência de crossover entre os
sinais, com freqüência médio-agudas e agudas. Ao apertar a
tecla Crossover Frequency, na traseira do aparelho, a faixa de
frequência é multiplicada por 10
frequency range is multiplied by a factor of 10.
14. CONTROLE DE SAÍDA DE MÉDIO-AGUDOS
Este controle ajusta o nível da saída da banda média grave entre
-6 e +6 dB.
15. CONTROLE DE INVERSÃO DE FASE DOS MÉDIOAGUDOS
Esta tecla reverte a fase da saída da banda média grave, tornando
o sinal apropriado para caixas fora de fase ou incorretamente
cabeadas.
16. TECLA MID-HIGH MUTE
Aperte esta tecla para cortar o sinal da banda média grave.
17. CONTROLE DE SAÍDA DE AGUDOS
Este controle ajusta o nível da saída da banda aguda entre -6
e +6 dB.
18. CONTROLE DE INVERSÃO DE FASE DOS AGUDOS
Esta tecla reverte a fase da saída da banda aguda, tornando
o sinal apropriado para caixas fora de fase ou incorretamente
cabeadas.
19. TECLA HIGH MUTE
Aperte esta tecla para cortar o sinal da banda aguda.
20. CONTROLE DE THRESHOLD
Este controle determina o limiar (threshold) dos limitadores
inclusos. O threshold pode ser ajustado entre -8 dB e OFF.
21. INDICADOR E TECLA LIMITER
Pressionando esta tecla ativa o circuito de limitação embutido.
Quando qualquer sinal de qualquer saída ultrapassa o limiar
(threshold) ajustado, o limitador é acionado e o indicador LED de
‘LIM’ (localizado sobre os controles de saída) acendem.

10. CONTROLE DE INVERSÃO DE FASE DOS MÉDIO- GRAVES
Esta tecla reverte a fase da saída da banda média grave, tornando
o sinal apropriado para caixas fora de fase ou incorretamente
cabeadas.
11. TECLA LOW-MID MUTE
Pushing this button will mute the low-mid-band signal.
12. TECLA CD HORN
Pressionando esta tecla ativa a correção de frequência na saída
dos graves e é ideal para uso com cornetas de direção constantes.
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22. CONECTORES DE SAÍDA HIGH
Este conector envia o sinal da banda aguda.
23. CONECTORES DE SAÍDA HIGH-MID
Este conector envia o sinal da banda média-aguda.
24. TECLAS MODE
Estas teclas determinam o modo operacional do crossover. Para
operação em 4 vias mono, a tecla direita deve estar pressionada.
Verifique os diagramas abaixo das teclas para outros modos de
operação.
Nota: Sempre desligue seu sistema antes de alterar os ajustes desta
tecla, pois, a mesma produz interferência que pode danificar seu sistema.

25. CONECTORES DE SAÍDA LOW-MID
Este conector envia o sinal de saída da banda média grave.
26. CONECTORES DE SAÍDA LOW
Este conector envia o sinal de saída da banda grave.
27. TECLA CROSSOVER FREQUENCY
Apertando esta tecla aumenta a faixa de controle das frequências
ajustáveis pelos controles de frequência agudo/grave do crossover
em 10 vezes (ex. Ao soltar a tecla, a faixa de controle será entre
44 e 930 Hz; apertada, a faixa será entre 440 Hz e 9.3 kHz).
28. CONECTOR DE ENTRADA
Conecte os sinais balanceados ou não balanceados de sua fonte
neste conector.
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APLICAÇÃO
FERRAMENTAS DE AJUSTE E MEDIÇÃO
Ao usar um analisador de espectro junto com ruído rosa,
é possível aperfeiçoar o som de seu sistema. Consulte o manual
de operação de seu analisador e gerador de ruído rosa para
mais dicas no ajuste. Reproduza o ruído rosa em seu sistema e
coloque-se em pé a 5 metros das caixas para fazer a medição
com seu analisador de espectro.

AJUSTANDO OS NíVEIS DE ENTRADA
O nível de entrada pode ser atenuado ou ter um ganho de até 6
dBs. Partindo do princípio de que o sinal de saída de seu mixer
se encontra em um nível aceitável, ao colocar todos os controles
de entrada em 0 dB deve ser perfeitamente aceitável. Caso o
dispositivo conectado na entrada do PCX4000 possua uma saída
com nível de linha (ex: nível de sinal de -10dBV), o uso do ganho
máximo poderá ser necessário.

AJUSTANDO OS NíVEIS DE SAíDA
O nível de saída de cada banda individual pode ser atenuado ou
ter um ganho de até 6 dBs. Com a ajuda do analisador, todos os
níveis de saída podem ser ajustados para atingir uma resposta
de freqüência linear em um sistema. Primeiro, corte todas as
saídas, deixando apenas a que deseja ajustar, e verifique os
níveis e freqüências do crossover reproduzindo o ruído rosa no
sistema. Depois, ao ligar a banda adjacente, o nível medido na
frequência do crossover deve subir imediatamente em 3 dBs. Isto
pode ser repetido para todos os canais de saída.

AJUSTANDO A FREQUÊNCIA DE CROSSOVER
A primeira coisa a manter em mente ao ajustar seu crossover é
descobrir quais são as frequências que suas caixas podem
agüentar. Assegure-se de conferir o manual de seu subwoofer,
caixa full-range ou de seu driver antes de ajustar as frequências
de crossover. Mantendo o sinal enviado para o alto falante dentro
do recomendado pelo manual do mesmo assegura que sua caixa
funcione suave e corretamente.
O filtro Linkwitz-Riley empregado pelo PCX4000 apresenta um
patamar de 24 dBs por oitava. Pode ser interessante notar que,
devido a tecla de Crossover Frequency na traseira do aparelho,
a frequência de crossover para abanda grave é ajustável entre
44Hz e 9.3 kHz. Isto permite que a saída dos graves seja usada
com caixas full-range assim como com subwoofers.
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CORREÇÃO DE RUNTIME

Em muitos casos, mesmo que os drivers estejam perfeitamente
alinhados, erros de runtime podem ocorrer. Isto é devido a
construção e design diferenciada de cada caixa acústica.
Por este motivo, o PCX4000 inclui uma função de atraso nas
bandas graves que permitem que até 2 milissegundos de atraso
sejam aplicados ao sinal. Isto permite que você possa posicionar
suas caixas especificas em até 68.6 cm parar atrás (uma vez que
um atraso de 2ms permite um deslocamento de 68.6 cm).
O som viaja a uma velocidade aproximada de 343 por segundo, ou
34.3 cm por milissegundo. A frequência é medida em oscilações
por segundo, a unidade chamada “Hertz.”. Portanto, se você
ajustar uma frequência de crossover de 4 kHz entre os sistemas
de agudos e médios, o comprimento da onda (geralmente
representada pelo símbolo λ) é calculada dividindo a velocidade
do som(c) pela frequência (f). Portanto, o comprimento da onda
para 4 kHz resulta em:

Com uma distância virtual de 68.6 cm, o uso do controle de atraso
(delay) possivelmente assegura a coincidência de fase. Se a
diferença entre os drivers é maior que 68.6 cm, nenhum destes
ajustes poderá fazer a correção do runtime.
A correção do runtime é importante, pois permite que seu sistema
fique corrigindo a reprodução de picos de pulso e mantenha a
coincidência de fase quando a freqüência do sinal se distancie
da freqüência de crossover.

CORREÇÃO DE DIFERENÇAS DE RUNTIME
Para todas as frequências, o runtime e a fase podem ser
corrigidas, fácil e rapidamente seguindo estes pequenos passos:
1. Meça a diferença entre os drivers em centímetros e mova as
caixas (ou ajuste os atrasos correspondentes) até que você
acredite ter tudo bem alinhado. Assegure- se que a distância
entre os dois drivers não é maior que 51.5 cm, para que as
tentativas de colocar as caixas em fase e erros de runtime
serão em vão.

4. Depois, aumente a frequência de crossover de forma
moderada (mais ou menos 100 Hz) e execute novamente os
passos 2 e 3. O analisador deverá ter uma leitura de+3 dB
para as duas bandas aqui também.
5. Você pode também reverter a fase de uma das bandas e
verificar se ocorre o cancelamento do som.
Mantenha em mente que somente uma caixa deve ser corrigida
por vez, e normalmente, você deve começar pala frequência de
crossover mais alta e trabalhar em sentido descendente.

LIMITADORES
No PCX4000, os variados controles de saída devem ser a
primeira opção para combater o excesso de sinais que pode
causar problemas a suas caixas ou outros dispositivos. Limitando
os sinais de saída em um crossover deve ser evitado ao máximo,
mas é ideal para assegurar que seus sinais não se tornem um
perigo e em excesso. Existe um controle de limitação que permite
que usuários ajustem o limiar (threshold) entre -6 dB e OFF, no
entanto, cada canal de saída possui um circuito de limitação
particular com indicador LED.
Para ajustar os limitadores, dispare o ruído rosa através de seu
sistema, colocando seus amplificadores a toda carga (0 dB) –
isto provido que seu amplificador e caixas são compatíveis em
termos de potência. Ajuste o controle de limiar para a posição off,
e acione a tecla Limiter. Ajuste o limiar gradualmente até o ponto
onde somente alguns dos indicadores LED do limiter pisquem.

SOMA DE GRAVES (LOW SUM)
Quando a tecla Low Sum é apertada, os sinais das bandas graves
dos canais 1 e 2 são combinadas em um único sinal e enviado
através da saída de graves do canal 1. Isto permite que este
único canal faça a saída de todos os sons graves em seu áudio,
permitindo que um único subwoofer faça o serviço.

SELETOR DE DIREÇÃO CONSTANTE DA
CORNETA
Cornetas de Direção Constante se tornaram muito populares
nos últimos anos, pois produzem uma dispersão muito
regular através de sua faixa de frequência. Infelizmente,
como a frequência se torna excessivamente aguda, a corneta
perde eficiência. O PCX4000 inclui uma tecla chamada CD Horn
Button para compensar esta fraqueza e permitindo que as
frequências agudas sejam aumentadas um pouco (em 3 dBs a 3.5
kHz, gradualmente aumentando em 6 dB por oitava até 22.5 kHz).

2. Dispare o ruído rosa através de seu sistema e tenha seu
analisador de espectro a mão.
3. Ajuste as bandas acima e abaixo de sua frequência de
crossover para que cada uma delas produza uma leitura de
0 dB na freqüência de crossover (como mostrado por seu
analisador). Corte todas as bandas que não sejam estas duas
que se encontram em volta da freqüência de crossover. Caso
as duas bandas juntas produzam uma leitura de +3 dB, então
poderão ser consideradas em fase correta.

PCX4000
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Ao usar um sistema multi-vias, se os alto falantes não se
encontrarem exatamente alinhados no eixo vertical, o resultado
poderá ser de erros de fase aparentes e cancelamentos.
Principalmente nas frequências agudas, que possuem ondas
mais curtas, é importante que os falantes sejam posicionados de
maneira vertical em vez de horizontal. Isto ajuda a evitar reflexões
indesejadas do teto.

ESPECIFICAÇÕES
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imensões
Peso
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DIMENSÕES

206.3/8.12"

Apêndice
44/1.73"

482.6/19"

As medidas estão em milímetros / polegadas
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DIAGRAMA DE BLOCOS
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INPUT 1

INPUT 2
2

2

MONE

INPUT
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INPUT

X1
X10
LOW CUT

25Hz HPF

MONO

STEREO

MODE

MODE
MONE

MONE

LOW CUT

25Hz HPF

X1
X10

LOW/MID/HIGH

24dB/Oct Linkwitz
-Riley Filter

XOVER FREQ.

LF

LF SUM

MUTE

+15V

LF

MULTBAND LIMITER

LOW/MID/HIGH

24dB/Oct Linkwitz
-Riley Filter

XOVER FREQ.

24dB/Oct Linkwitz
-Riley Filter

DELAY

HF

MF

24dB/Oct Linkwitz
-Riley Filter

HF

MF

DELAY

THRESOLD LIMITER

XOVER FREQ.

MUTE

XOVER FREQ.

MUTE

MUTE

MUTE

MUTE

LIM

LIM

LIM

CD HORN

LIM

LIM

CD HORN

LIM

GAIN

GAIN

GAIN

GAIN

GAIN

GAIN

INV

INV

INV

INV

INV

INV

1

LOW/LOW

1

LOW-MID/MID

1

NOT USED/HIGH

1

NOT USED/LOW

1

HIGH-MID/MID

1

HIGH/HIGH
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Apêndice

The ASSISTÊNCIA
apparatus shall not
be exposed
to dripping or splashing and that no objects
with liquids, such as vases,
TÉCNICA
E REPAROS
shall be placed on the apparatus. The MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall
remain
readily
Para
obteroperable.
serviço de assistência técnica ou comprar partes, entre em contato com a Equipo,

distribthe
uido
ra eshall
xclusnot
ivaplace
da mthis
arcapparatus
a no Brasin
il. the
A Phonic nãarea
o diduring
sponibthe
ilizaoperation
manuaissotéthat
cnicthe
os mains
aos switch
Warning:
user
consumidores
e
recomenda
que
o
usuário
tente
consertar
o
produto
sem
que
este
serviço
can be easily accessible.
seja realizado através de uma assistência técnica autorizada.

INFORMAÇÃO
DE GARANTIA
1. Read
these instructions
before operating this
apparatus.

CAUTION

A Phonic garante os produtos que fabrica de acordo com a lei vigente em cada país. A Equipo
RISK OF ELECTRIC SHOCK
garante seu produto PHONIC por 90 dias contra defeitos de fabricação.
Caso tenha duvidas à
DO NOT OPEN
respeito
dos termos
de safe
garantia,
por favor, consulte o Certificado de Garantia Equipo que
3. Heed
all warnings
to ensure
operation.
acompanha este produto.
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
2. Keep these instructions for future reference.

4. Follow all instructions provided in this document.

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)

SUPORTE
TÉCNICO
COMPRA
OUTROS EQUIPAMENTOS
5. Do
not use this
apparatusEnear
water orDE
in locations
NO USERPHONIC
SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL
where condensation may occur.

Para adquirir qualquer produto Phonic, entre em contato com a revenda autorizada mais próxima.

6. Clean
drycompleta
cloth. Do dos
not use
aerosolPhonic,
or liquidvisite nosso site www.phonic.com
Paraonly
umawith
lista
produtos
The lightning flash with arrowhead symbol, within an
cleaners.
Unplug
this
apparatus
before
cleaning.
Caso deseje, entre em contato com a Equipo que lhe direcionaremos a uma revenda

autorizada.
7. Do
not block any of the ventilation openings. Install
in accordance with the manufacturer s instructions.

equilateral triangle, is intended to alert the user to the

presence of uninsulated dangerous voltage within the

product
Para informações técnicas e dicas sobre o produto que acaba
de adquirir, por favor visite o site

8. Do
install (www.equipo.com.br)
near any heat sources such
radiators,
danot
Equipo
ou as
consulte
o suporte técnico
da empresa
pelo
telefone:
magnitude
to constitute
a risk
of electric shock to persons.
heat
registers,
stoves,
or
other
apparatus
(including
(11) 2199.2999.
.

The exclamation point within an equilateral triangle is in-

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or
grounding-type plug. A polarized plug has two blades
with one wider than the other. A grounding type plug
has two blades and a third grounding prong. The wide
blade or the third prong is provided for your safety. If
the provided plug does not into your outlet, consult
an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or
pinched particularly at plug, convenience receptacles,
and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories
manufacturer.

tended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature
accompanying the appliance.

WARNING: To reduce the risk of
or electric shock, do
not expose this apparatus to rain or moisture.
CAUTION: Use of controls or adjustments or performance
may result in

of procedures other than those
hazardous radiation exposure.

by the

12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or
by the manufacturer, or sold with
table
the apparatus. When a cart is used, use caution
when moving the cart/apparatus
combination to avoid injury from tipover.
13. Unplug this apparatus during lighting
storms or when unused for long
periods of time.
service personnel.
14. Refer all servicing to
www.equipo.com.br/phonic
Servicing is required when the apparatus has been
damaged in any way, such as power-supply cord or
plug is damaged, liquid has been spilled or objects
have fallen into the apparatus, the apparatus has
been exposed to rain or moisture, does not operate
www.equipo.com.br
normally, or has been dropped.
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