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Garantia Limitada PreSonus 
 
PreSonus Audio Electronics Inc. garante esse produto contra defeitos em material e mão-de-obra pelo período de 
um ano a partir da data da compra. Essa garantia somente poderá ser acionada pelo comprador original. Para estar 
coberto por essa garantia, o comprador deverá preencher e enviar o Cartão de Garantia incluso em até 14 dias após 
a compra. Durante o período de validade da garantia, a PreSonus deve, a seu exclusivo e absoluto critério, reparar 
ou substituir, livre de custos, qualquer produto que apresente defeito comprovado pela PreSonus ou por seu serviço 
autorizado. Para utilizar a garantia, o comprador deve primeiro ligar ou escrever para a PreSonus através do 
endereço ou telefone impressos abaixo, para obter um Número de Autorização de Retorno e instruções do local para 
onde o produto deve ser enviado para reparo. Todas as solicitações devem estar acompanhadas da descrição do 
problema. Todos os retornos autorizados devem ser enviados à unidade de reparo da PreSonus com frete já pago, 
segurados e embalados adequadamente. A PreSonus se reserva ao direito de atualizar qualquer unidade enviada 
para reparo. A PreSonus se reserva ao direito de alterar ou melhorar o “design” do produto a qualquer tempo, sem 
aviso prévio. Esta garantia não cobre casos de dano devido a abuso ou mau uso, negligência, alteração ou tentativa 
de reparo por pessoas não autorizadas e é uma garantia limitada a falhas ocorridas durante o uso normal do produto 
(defeitos de fabricação). Quaisquer garantias implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização e 
adequação para um propósito particular, têm sua duração limitada ao tempo de validade desta garantia. Alguns 
estados e países não permitem limitações sobre quanto tempo uma garantia implícita pode durar, então a limitação 
acima não se aplica a você nestes locais. Em nenhum caso a PreSonus será responsabilizada por danos incidentais, 
conseqüenciais ou outros danos resultantes da violação de qualquer garantia expressa ou implícita, incluindo, entre 
outras coisas, danos à propriedade, danos causados por inconveniência ou perda de uso do produto, e, na extensão 
permitida pela lei, danos por ferimentos pessoais. Alguns estados e países não permitem a exclusão da limitação de 
danos incidentais ou conseqüenciais, então a limitação acima não se aplica a você nestes locais. Esta garantia dá a 
você direitos legais específicos, e você deve ter outros direitos, o que varia de estado para estado e de país para 
país. Esta garantia se aplica somente a produtos vendidos e usados nos Estados Unidos da America. Para obter 
informações sobre a garantia em outros países, por favor, entre em contato com o seu distribuidor local. 
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VISÃO GERAL 
 
 
 

1.1 Introdução 
 
 
 
Obrigado por adquirir o Pré Amplificador DIGIMAX FS da PreSonus. O DigiMax FS é 
um Pré Amplificador de microfones de 8 canais com Entrada/Saída ADAT (dual SMUX) 
24-bits/96k e entrada/saída Word clock. Oferecendo saídas diretas e pontos de 
inserção em cada canal, o DigiMax FS é o equipamento perfeito para expansão de sua 
FIRESTUDIO ou de qualquer sistema de gravação digital com capacidade de expansão 
via light pipe ótico, incluindo os sistemas HD e 002 da Digidesign, RME, YAMAHA, 
Alesis, Mackie e muitos outros. 
 
O DigiMax FS também apresenta a nova tecnologia de redução de jitter JetPLL, 
garantindo desempenho de alta qualidade na conversão, sincronia rápida e robusta 
através de ampla faixa e variação de freqüências e modelagem de ruído para remoção 
de jitter da banda de áudio. 
 
A PreSonus Audio Electronics é uma empresa engajada na constante melhoria de seus 
produtos e nós acreditamos que a melhor maneira de cumprirmos essa tarefa é 
ouvindo aos “experts” em nossos produtos: Nossos queridos consumidores. Nós 
apreciamos o apoio que você nos traz adquirindo os nossos produtos. 
 
Por favor, preste muita atenção em como você conecta o DigiMax FS ao seu sistema.  
Problemas de aterramento ou cabos ruins são as causas mais comuns de ruídos 
indesejados encontrados em estúdios ou sistemas de som ao vivo. Nós aconselhamos 
você a ler todo este manual antes de conectar o DigiMax FS para que você se 
familiarize com as características e várias aplicações possíveis.  
 
Mais uma vez obrigado por adquirir nossos produtos e desejamos que aproveite bem o 
seu DigiMax FS!
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1.2 Painel Frontal 
 
 
 
 
 
 
Pré Amplificadores de Microfone Classe A. Cada canal do seu DigiMax FS contém 
um amplificador de entrada diferencial discreto Classe A, oferecendo ruído ultra baixo e 
amplo controle de ganho, permitindo que o usuário do DigiMax FS obtenha o nível 
desejado de sinal sem aumento do ruído de fundo indesejado. 
 
Conectores Neutrik Combinados (combo). Cada canal do DigiMax FS tem um 
conector Microfone/Linha usando um conector combinado Neutrik. Esse conector de 
estilo revolucionário permite que você utilize tanto conectores P10 como conectores 
XLR na mesma entrada fêmea. Os dois primeiros canais do DigiMax FS são entradas 
de Instrumento P10 e de microfones XLR. As entradas de linha para esses dois canais 
estão atrás do DigiMax FS, através dos "return” (retornos) 1 e 2. 
 
Alimentação Fantasma (Phantom Power) 48v. Os canais de um a quatro e de cinco 
a oito do DigiMax FS dispõe de Alimentação Fantasma 48v em grupos. Quando o 
botão de Alimentação Fantasma é ativado, a alimentação é fornecida de forma 
constante para aquele grupo de pré amplificadores, assegurando excelente 
desempenho para o(s) seu(s) microfone(s) condensador(es). Esses botões estão 
localizados na extrema esquerda do painel frontal. 
 
Seletor de Taxa de Amostragem (Sample Rate). O DigiMax FS tem um botão para 
seleção de taxa de amostragem no painel frontal (44.1k, 48k, 88.2k, e 96k.) 
 
Clock Externo (EXT Clock). O botão de clock externo permite que o DigiMax FS 
receba clock de uma fonte externa. Para alternar entre sincronia ADAT ou BNC, basta 
ativar o botão novamente. O controle acenderá em VERMELHO para sincronia ADAT e 
em AZUL para sincronia BNC. Em qualquer um dos modos, o DigiMax FS reconhecerá 
automaticamente a taxa de amostragem (sample rate) necessária para melhor 
sincronização. 
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1.3 Painel Traseiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas as entradas e saídas podem ser utilizadas simultaneamente. 
 
Inserts (Pontos de Inserção). Cada entrada do DigiMax FS tem um ponto de 
inserção (Anel = Envio). Dessa forma, qualquer processamento externo pode ser 
realizado independentemente em cada canal, antes do estágio de saída. 
 
Direct Analog Output (Saída Analógica Direta). O DigiMax FS dispõe de saídas 
analógicas balanceadas diretas para cada canal de entrada. 
 
ADAT Output (Saída ADAT). A saída ótica ADAT envia oito canais de saída de 
áudio digital. O DigiMax FS é capaz de enviar oito canais a 24 bits/96k (SMUX). 
Quando se utiliza taxas de amostragem de 44.1K ou 48k, todos os 8 canais são 
enviados através de uma única saída light pipe, rotulada “1-8” logo acima do 
conector light pipe. Quando se utiliza taxas de amostragem de 88.2K ou 96K, os 
canais 1-4 são enviados através da saída ADAT light pipe rotulada “1-4” e os canais 
5-8 são enviados através da saída ADAT light pipe rotulada “5-8” (inscrições logo 
abaixo dos respectivos conectores). 
 
ADAT Input (Entrada ADAT). A entrada ótica ADAT recebe oito canais de entrada de 
udio digital. O DigiMax FS é capaz de receber oito canais a 24 bits/96k (SMUX). á 

Quando se utiliza taxas de amostragem de 44.1K ou 48k, todos os 8 canais são 
recebidos através de uma única entrada light pipe, rotulada “1-8” logo acima do 
conector light pipe. Quando se utiliza taxas de amostragem de 88.2K ou 96K, os canais 
1-4 são recebidos através da entrada ADAT light pipe rotulada “1-4” e os canais 5-8 
são recebidos através da entrada ADAT light pipe rotulada “5-8” (inscrições logo abaixo 
dos respectivos conectores). 
 
DAC Output. (Saída do Conversor Digital - Analógico). Saídas analógicas P10 
stereo balanceadas, do dos sinais digitais convertidos da entrada ótica ADAT. Converte 
a entrada ótica ADAT em saídas analógicas. 
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BNC In and Out (Entrada e Saída BNC). A entrada BNC permite a conexão de um 
clock externo ao DigiMax FS na função de escravo. A saída BNC permite que o 
DigiMax FS seja conectado a uma entrada BNC como clock mestre. Observe que não 
é recomendada a divisão da saída BNC como clock de múltiplos dispositivos. É 
aconselhável que se faça a conexão em cadeia com o DigiMax FS e outros múltiplos 
dispositivos. 
 
75 ohm Terminate (Desligamento de clock 75ohm). Esse botão tem a função de 
desligar (limitar) o sinal de Word clock quando está ligando múltiplos dispositivos 
digitais em cadeia. Pressione o botão no dispositivo que for o ultimo dispositivo na 
cadeia. 



 
 
 
 
2  A P L I C A Ç Õ E S 
 
 
 

2.1 Microfones Dinâmicos 
 
Microfones dinâmicos, especialmente os de fita, costumam gerar baixas saídas de 
voltagem. Isso significa que normalmente eles necessitam de mais ganho do pré 
amplificador do que um microfone condensador. 
 

2.2 Microfones Condensadores 
 
Os microfones condensadores tendem a gerar um sinal de áudio de alta qualidade e 
hoje em dia são uma das escolhas mais populares para as aplicações de gravação em 
estúdio. Devido à sua forma de funcionamento, os microfones condensadores 
necessitam de uma fonte de energia, que pode ser através de uma pequena bateria, 
uma fonte externa ou através de entradas de microfones (Alimentação Fantasma). Os 
canais 1 a 4 e 5 a 8 do DigiMax FS dispõe de Alimentação Fantasma 48V em grupos. 
 
 

2.3 Entradas de Instrumento 
 
Essa entrada foi projetada para que você conecte plugs P10 de instrumentos, como 
guitarras e contrabaixos. Essa entrada é um amplificador de alta impedância, 
desenvolvido para que se aproveite o máximo potencial que um captador de 
instrumento acústico ou guitarra, por exemplo, pode oferecer. Tome cuidado para não 
saturar essa entrada com pré amplificadores de instrumentos. 
 

2.4 Conexão e Sincronização 
 
O DigiMax FS é extremamente flexível e pode ser conectado e sincronizado de 
diversas maneiras. Como o DigiMax FS dispõe de entrada e saída ótica light pipe (via 
dual SMUX e ADAT tradicional) você pode adicionar oito entradas analógicas de 
microfone/linha oito saídas de linha analógicas ao seu sistema. Em qualquer situação, 
o seu sistema deve ser sincronizado para que tenha desempenho adequado. Má 
sincronização ou qualquer descuido nas configurações de sincronização são as causas 
mais comuns de estalos, “clicks”, “pops” e outras anomalias no ambiente de estúdio 
digital. 
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SMUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
O SMUX, uma nova geração da tecnologia light pipe ótica, suporta taxas de amostragem 
de até 96k e utilize dois cabos óticos para os canais 1 a 4 e 5 a 8, respectivamente. 
 
Em uma configuração onde você estiver utilizando os oito pré amplificadores do DigiMax 
FS e convertendo para a saída digital ótica em 96k de amostragem, conecte dois cabos 
óticos (preferencialmente da mesma marca e comprimento) das saídas SMUX do Digimax 
FS (canais 1-4 e 5-8) para as entradas SMUX de seu outro dispositivo digital. Pressione o 
botão External Sync para a posição ADAT no painel frontal do DigiMax FS e configure o 
outro dispositivo digital para sincronização via ótica ou SMUX. 
 
Para sincronizar o DigiMax FS via SMUX (dual light pipe) com outro dispositivo, como um 
mixer digital, você precisará conectar dois cabos óticos (preferencialmente da mesma 
marca e comprimento) do dispositivo com a fonte de clock SMUX até as entradas óticas 1 e 
2 de seu DigiMax FS. No painel frontal, selecione ADAT como sua fonte de clock externa. 
O DigiMax FS irá sincronizar com o sinal Word clock que está chegando às suas entradas 
óticas. Para sincronizar outro dispositivo através do DigiMax FS via SMUX, basta conectar 
dois cabos óticos (preferencialmente da mesma marca e comprimento) do DigiMax FS ao 
dispositivo que deseja conectar e configurar esse dispositivo para receber clock externo 
através de suas entradas SMUX dual light pipe. Você pode fazer isso independente do 
DigiMax FS ser mestre ou escravo do Word clock. 
 
Na rara situação de os canais SMUX 1-4 e 5-8 estarem chegando de dispositivos 
diferentes, será importante certificar-se de que todos os três dispositivos têm sincronização 
de Word clock adequada. O DigiMax FS irá ler sinal Word clock através da primeira das 
suas entradas óticas ou da entrada BNC, ou irá gerar sinal Word clock internamente, 
dependendo de como estiver configurado. Portanto, é importante que a segunda fonte 
SMUX chegando ao DigiMax FS compartilhe do mesmo clock que a primeira, para que se 
evite qualquer problema de sincronia. Isso pode ser realizado de diversas maneiras. Uma 
delas seria sincronizar a segunda fonte SMUX ao primeiro dispositivo SMUX via BNC, o 
que daria a ambos os dispositivos o mesmo clock; e o DigiMax FS pode ser configurado 
em ADAT externo. Outra forma seria sincronizar a segunda fonte SMUX ao primeiro 
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dispositivo via BNC, e sincronizar o primeiro dispositivo SMUX ao DigiMax FS via BNC 
(ou ótico) e designar o DigiMax FS como mestre do Word clock. Uma Terceira opção 
seria configurar todos os três dispositivos via BNC, e utilizar um gerador mestre de 
Word clock e amplificador de distribuição. 
 
 
ADAT Ótico light pipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ADAT é um formato ótico que suporta oito canais de áudio digital através de light 
pipe ótico. Aceita taxas de amostragem de 44.1 e 48k. 
 
Em uma situação onde você estiver utilizando os oito pré amplificadores do DigiMax FS 
e convertendo para a saída ótica digital a 44.1 ou 96K de taxa de amostragem, conecte 
um cabo ótico na saída ótica identificada como 1-8 no DigiMax FS à entrada ótica 
ADAT do seu outro dispositivo digital. Pressione o botão para sincronia ADAT no painel 
frontal do DigiMax FS e configure o outro dispositivo para sincronizar por via ótica. 
 
Para sincronizar o DigiMax FS via ADAT light pipe tradicional, você precisa conectar 
somente um cabo ótico do dispositivo fonte de clock ADAT à entrada ótica 1 de seu 
DigiMax FS. No painel frontal, selecione ADAT como fonte de clock externo. O Digimax 
FS irá sincronizar ao Word clock do sinal chegando à sua primeira entrada ótica. Para 
sincronizar outro dispositivo através do DigiMax FS via light pipe, basta conectar um 
cabo ótico do DigiMax FS ao dispositivo que deseja conectar e configurar esse 
dispositivo para receber clock externo através de suas entradas óticas. Você pode 
fazer isso independente do DigiMax FS ser mestre ou escravo do Word clock. 
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BNC Sync (Sincronia BNC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muitos engenheiros preferem manter a sincronização Word clock e o áudio separados um 
do outro e você encontra cabos BNC utilizados para transmitir Word clock em muitos 
estúdios de qualidade e estruturas de TV ao redor do mundo. Cabos BNC são resistentes, 
travados na posição e podem transmitir sinais de clock em distâncias bem maiores do que 
cabos óticos padrão. Um cabo de Word clock BNC tem 75Ω, é blindado, coaxial, com 
travas ‘twist-lock’ padrão BNC em cada ponta. 
 
Para sincronizar o DigiMax FS via conector BNC, você precisará conectar um cabo de 
Word clock BNC do dispositivo fonte de Word clock BNC à entrada de Word clock BNC do 
seu DigiMax FS. No painel frontal, selecione BNC para fonte de clock externo. O Digimax 
FS irá sincronizar ao sinal Word clock de sua entrada BNC. Para sincronizar outro 
dispositivo através do DigiMax FS via BNC, basta conectar um cabo BNC do DigiMax FS 
ao dispositivo que deseja conectar e configurar o outro dispositivo para receber sinal de 
clock externo através de sua entrada BNC. Você pode fazer isso independente do DigiMax 
FS ser mestre ou escravo do Word clock. O BNC suporta todas as taxas de amostragem 
disponíveis atualmente. 
 
Debate: Mestre ou Escravo? 
 
O DigiMax FS pode desempenhar bem tanto o papel de mestre como de escravo, porém 
sincronizá-lo a uma fonte de clock de qualidade inferior pode afetar o desempenho. Nem 
todos os geradores de Word clock são criados da mesma forma. Como regra geral, muitos 
dispositivos digitais irão ter melhor qualidade sonora quando se utilize o seu próprio clock 
interno, porém, há exceções; e muitos engenheiros acreditam que um gerador de Word 
clock e amplificador de distribuição de alta qualidade dedicado pode melhorar o 
desempenho de um dispositivo. No caso de dois dispositivos precisarem trabalhar em 
conjunto, e assumindo-se que estes dispositivos dispõem de Word clock ou de entradas e 
saídas óticas, a regra geral é determinar qual destes dispositivos dispõe do melhor Word 
clock, para designá-lo como mestre. Isso pode ser realizado através de audições 
minuciosas e testes do tipo A/B. Nós acreditamos que o seu produto é uma excelente fonte de 
Word clock, utilizando a tecnologia JetPLL. 
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Múltiplos Dispositivos Digitais 
 
Nos casos onde múltiplos dispositivos digitais estão em uso, como, por exemplo, múltiplos 
DigiMax FS em conjunto com um console digital, etc., é importante que todos os 
dispositivos recebam o mesmo sinal de Word clock e que esse sinal de Word clock não 
sofra atenuações (quedas na intensidade). 
 
Geralmente, existem duas maneiras de se configurar um sistema com múltiplos 
dispositivos. A primeira é escolher um dos dispositivos do sistema para ser o mestre do 
Word clock e escravizar os outros dispositivos a este, via BNC. Nós sugerimos a ligação 
em cadeia (daisy-chain) das entradas BNC para as saídas BNC sempre que possível, para 
que se mantenha o sinal Word clock ativo e sem atenuação. O uso de divisores de BNC 
(conectores T) e de saídas BNC passivas do tipo ‘thru’ (diretas) irá diminuir a intensidade 
do sinal e deve ser evitado sempre que possível. Se o ultimo dispositivo da cadeia for o 
DigiMax FS, você pode “encerrar” a linha ativando o botão “75 ohm terminate” no painel 
traseiro do DigiMax FS. Isso ajuda a estabilizar e manter limpo o sinal Word clock. Se o 
ultimo dispositivo na cadeia não dispõe deste recurso, você pode conectar um conector de 
encerramento de Word clock BNC de 75ohm na saída de Word clock BNC do dispositivo. 
 
A segunda opção, que é preferida por muitos engenheiros quando se trabalha em sistemas 
mais complexos, onde mais de dois dispositivos digitais estão presentes, é utilizar um 
gerador de Word clock e amplificador de distribuição dedicado de alta qualidade. Esses 
dispositivos geralmente dispõem de múltiplas saídas BNC que podem alimentar todos os 
dispositivos em um sistema simultaneamente. Nos casos onde há um sistema com mais 
dispositivos do que pode ser alimentado por um único gerador de clock, um segundo 
amplificador de distribuição de Word clock pode ser escravizado ao primeiro; ou os 
dispositivos digitais que estiverem sobrando no sistema podem ser ligados em cadeia com 
os dispositivos que estão sincronizados com o gerador mestre de Word clock. 
Independente da forma de utilização, é sempre recomendável que se use cabos BNC de 
boa qualidade que não sejam mais longos que o necessário para o trabalho em questão e, 
como em qualquer cabeamento de áudio, é sempre recomendável manter os cabos de 
Word clock longe de cabos de força ou qualquer outra fonte de interferência. 

 
2.5 Configurando o seu programa de Gravação 
 
Você deve consultar aos manuais de instruções tanto de seu programa de gravação quanto 
de sua interface/placa de áudio para obter informações dos fabricantes sobre sincronização 
externa e conexões de dispositivos. A configuração de dispositivos e sincronização externa 
normalmente é realizada tanto pelo painel de controle (se aplicável) da interface/placa de 
áudio como pelo programa de gravação. 
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Utilizando o DigiMax FS com o ProTools 
 
Abaixo, instruções para configuração do sistema Digi002 com o programa ProTools LE 
(outros sistemas ProTools com ADAT light pipe são similares). Apenas exemplo, outros 
sistemas e programas costumam ser configurados de maneira semelhante. 
 
1.)  Conecte o cabo ADAT da saída ótica do DigiMax FS à entrada ótica da Digi002. 
 
2.) ProTools LE: Acesse o menu “Setups” > Hardware Setup”. Certifique-se de que 
"RCA = S/PDIF, Optical = ADAT" está selecionado e que o clock esteja configurado 
para "ADAT". 
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2.6 Diagrama de Conexões 



 
 
 
 
3  I N F O R M A Ç Õ E S  T É C N I C A S 

 
 
 

3.1 Especificações 
 
 
 
Pré Amplificador de Microfones (XLR Balanceado)  

Todas as medições da entrada de microfones à saída direta  

Resposta de Freqüência (+0, - 0.5dB) 20Hz a 40KHz
Resposta de Freqüência (+0/-3.0 dB) 20Hz a 100KHz
Impedância de Entrada 1600 Ohm
DHT+R (unwtd, 1KHz @ +4dBu Saída, Ganho Unidade) < 0.003%
EIN (unwtd, 55dB Ganho, 150 Ohm Entrada, 20Hz a 22KHz) -126dBu
Razão S/R (Ganho Unidade, unwtd, Ref.=+4dBu, 20Hz a 22KHz) >101dB
Razão da rejeição de Modo Comum (1KHz, 55dB Ganho) >55dB
Faixa de Controle de Ganho (+/-1dB) 0dB a 55dB
Nível Máximo de Entrada (Ganho Unidade, 1KHz @ 0.5% DHT+R) +11dBu
Alimentação Fantasma (+/- 2VDC) +48VDC
Entrada de Instrumentos (P10 stereo, Pré amplificadores 1&2) 
Impedância de Entrada 1 Mega Ohm
Entradas de Linha (P10 stereo, Pré amplificadores 3 a 8) 
Todas as medições da entrada de linha à saída direta 
Resposta de Freqüência (+0, - 0.5dB) 20Hz a 60KHz
Resposta de Freqüência (+0/-3.0 dB) 20Hz a 150KHz
Impedância de Entrada (Balanceada) 10 KOhm
DHT+R (unwtd, 1KHz @ +4dBu Saída, Ganho Unidade) < 0.0015%
Razão S/R (Ganho Unidade, unwtd, Ref.=+4dBu, 20Hz a 22KHz) >101dB
Faixa de Controle de Ganho (+/-1dB) -12dB a +10dB
Nível Máximo de Entrada (Ganho Unidade, 1KHz @ 0.5% DHT+R) +22dBu
Pontos de Inserção (P10 stereo) 
Impedância de Saída (Envio) (Não Balanceado, Anel) 51 Ohm
Impedância de Entrada (Retorno) (Não Balanceado, Ponta) 10KOhm
Saídas Diretas/Saídas DAC (P10 stereo) 
Impedância de Saída (Balanceada) 51Ohm
Led’s de Nível de Sinal 
Clip (+/- 0.5dBu) +18dBu
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Audio Digital  

Faixa Dinâmica Conv. AD (Classe A, 48KHz Taxa de Amostragem) 107dB
Faixa Dinâmica Conv. DA (Classe A, 48KHz Taxa de Amostragem) 110dB
Bit Depth 24
Nível de Referência para 0dBFS +18dBu
Saída de Áudio Digital (2 conectores Toslink™, 8 canais) ADAT/SMUX
Entrada de Áudio Digital (2 conectores Toslink™, 8 canais) ADAT/SMUX
Seleções Internas de Freqüências de Amostragem (KHz) 44.1, 48, 88.2, 96
Entradas de Freqüência de Amostra Externa BNC, ADAT (SMUX)
Nível de Saída BNC Word Clock (carga 75 Ohm) 4.5V
Faixa de Nível da Entrada BNC Word Clock 3.0 a 5.5V
Alimentação 
Faixa de Voltagem de Entrada 18 a 30VDC
Requerimento de Energia (Continuo) 15W
Tipo de Conector DC de entrada = 5.5mm OD/2.5mm ID Barril, Centro Positivo 
Fonte de Alimentação Externa 90-230VAC/35W

 
 
 

 
Como compromisso de melhoria constante, a PreSonus Audio Electronics, Inc. se reserva ao direito de 
alterar qualquer especificação informada aqui a qualquer tempo no futuro sem notificação.  
 


