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      A Serie 2 é a linha Intermediaria da NAR áudio, com proposito e

exceder as expectativas em relação a qualidade de áudio.Voltada

para um Som de Qualidade ou que chamamos de SQPL.

Crossover externo de nível audiofólio com capacitores de filme de

poliéster com 5% de tolerância.

Crossover com 3 níveis de atenuação.

Carcaça  estampada em aço carbono à frio não ressonante.

Conjunto magnético de alta permeabilidade.

Bobina de alta temperatura.

Tweeter em domo de seda com 20mm de bobina.

Conjunto magnético do tweeter em neodímio.

Cone em PP parabólico com suspensão em borracha butílica.

Centragem em Cotton.

    KIT DUAS VIAS

    PARÂMETROS TÉCNICOS



    DESENHO TÉCNICO

IMPORTANTE!

ANTES DA INSTALAÇÃO ACESSAR O LINK ABAIXO

E FAZER O DOWNLOAD DO MANUAL DE

INSTALAÇÃO SEGURA

WWW.NARAUDIO.COM.BR/DOWNLOADS

400-CS-2 525-CS-2 600-CS-2

650-CS-2 CROSSOVER 20-TW-2



A NARL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LDTA., garante serem seus produtos,

primorosamente manufaturados, e testados. Porém compromete-se, a reparar

qualquer equipamento de sua fabrica que, sob condições normais de

utilização, venha a apresentar eventuais características de mau

funcionamento.

 

A obrigação desta garantia de fabricação limita-se ao reparo de todos os

equipamentos NAR que, apresentando comprovadas falhas de fabricação,

sejam enviadas para conserto, com frete pago pelo cliente, dentro de 12

meses.

 

Esta garantia é contada a partir da data de compra original do primeiro

comprador usuário, quando remetida a fábrica, Xerox da nota fiscal de venda

ou, documento comprobatório de venda final e a ficha devidamente

preenchida que se encontra disponível em nosso site. www.naraudio.com.br

 

 

                 ATENÇÃO!

Esta garantia não se aplica aos equipamentos que tenham sido:

 

DESMONTADOS OU ALTERADOS POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO

SUBMETIDOS A SOBRECARGA OU DISTORÇÃO

USADOS NEGLIGENTE OU INDEVIDAMENTE

DANIFICADOS POR QUALQUER TIPO DE ACIDENTE

COM RISCOS, FUROS, EMPOEIRADOS, MOLHADOS, ETC.

APLICANDO FREQUÊNCIAS ABAIXO DA FREQUÊNCIA INICIAL MÍNIMA

INFORMADA PARA O MODELO

 

IMPORTANTE: Antes de remeter o equipamento para reparo, sob garantia

ou não, deve o interessado contatar a fábrica, comunicar a natureza da

dificuldade e, aguardar as instruções que lhe serão enviadas.

 

OBS: Os equipamentos não enquadrados na garantia por defeito de

fabricação, acarretará custo, caso o cliente opte por consertar o produto. O

custo será informado ao cliente após análise técnica.
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