
  Tweeter  STF-500
8Ω; Pot. Musical 240W; 120W Rms Hpf. @8.KHz 12dBs 100W Rms com 

Cap. 2uf2;  Resp. Feq. 6@20KHz; 110dBs/W/m.

Driver DF-500
8Ω; Pot. Musical 150W; 75W Rms Hpf. @1.KHz 12dBs; 50W Rms com        

Cap. 22uf;  Resp. Feq. 0,4@8KHz; 108dBs/W/m;
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Obs: Usar Capacitor ou crossover  abaixo  recomendado. 

CERTIFICADO DE GARANTIA - Essa garantia tem duração de 2 
(dois) anos a partir da data de fabricação ou 1(um) ano, a contar da 
data da Nota Fiscal do revendedor ou o que vencer primeiro. Con-
statando-se algum defeito de fabricação leve o produto junto com 
a Nota Fiscal à loja onde você efetuou a compra, para que após 
análise, a troca do reparo seja efetuada, sem ônus por parte da 
VSa, exceto eventuais despesas com transporte até a loja. 
Somente não aceitaremos reclamações, dentro do prazo de garan-
tia, se: a) Na instalação não for utilizado o corte de frequência indi-
cado nas especi�cações técnicas; b) Depois de inspecionado, o 
produto mostrar evidências de modi�cações ou reparos realiza-
dos por pessoa não autorizada; c) Se constatado utilização de pro-
dutos químicos nos componentes  do produto; d) Se constatada 
queima da bobina (�o da bobina totalmente preto); e) Se constat-
ado desenrolamento da bobina; f ) Se o produto apresentar sujeira 
no GAP; g) Não for utilizado reparo original do produto. Esta 
garantia es tende-se apenas em favor do comprador original para 
não entrar em con�ito com aplicação da lei. A FIAMON não autori-
za nenhuma pessoa ou entidade a assumir  em seu nome 
qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus pro-
dutos  além das aqui explicitadas. A garantia ora concedida, englo-
ba tão somente o reparo  ou a substituição do produto não 
responsabilizando a FIAMON, no entanto, pelo pagamento de 
qualquer indenização, seja a que título for. A FIAMON reserva-se o 
direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os 
produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que isto 
incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a 
assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros.   
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