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LK3 

Importante! Preencher este certificado corretamente, para ter plena satisfação em
relação à garantia deste produto.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Além do manual de instruções, o usuário dos produtos Keybass poderá recorrer ao revendedor mais
próximo para obter a orientação necessária. A revenda, por sua vez, poderá buscar orientação e
auxilio junto ao Departamento de Pós Vendas Keybass, sempre que encontrar dificuldades em
solucionar problemas que venham ocorrer.

a)

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A Keybass garante este produto por um período de 12 meses, a contar da data de
entrega ao CLIENTE, mediante apresentação da Nota Fiscal de compra e do Certificado
de Garantia.
b) A garantia cobre exclusivamente defeitos de material e/ou fabricação, sendo que a
mão de obra, frete e outras despesas não são abrangidas por este Certificado, pois são
de responsabilidade do revendedor.
c) A garantia tornar-se-á nula, quando for constatado que o defeito ou instruções ou da
inexperiência do usuário, causar danos ao produto.
d) Fica excluído da garantia o produto que sofrer reparos ou modificações em oficinas
que não pertencem à nossa rede de revendedores.
e) Excluem-se também da garantia, as peças ou componentes que apresentarem defeitos
oriundos da aplicação indevida de outras peças ou componentes não genuínos ao
produto, pelo usuário.
f) Os defeitos de fabricação e/ou de material, objeto desta garantia, não constituirão, em
nenhuma hipótese, motivo para rescisão de contrato de compra e venda, ou para
identificação de qualquer natureza.

CAIXA 12 SUB ATIVA
LK3 600 W

Composição da caixa
12345-

Alto-Falante K3 Kevlar (8X)
Furo para fixação Ø7 (Ø bucha)
Furo com rosca M5 para fixação de
suportes
Borne para ligação
Furo com rosca M6para fixação da base

Curva de resposta da Caixa LK 3 600 W
Faixa de resposta: 150- 20 kHz **c/ divisor 6dB/8º
Potência: 300 Wrms
Impedância: 8 Ohms
Sensibilidade (So): 96 dB/W/m
SPL máximo: 114 dB
Dimensões: H 874 x L 108 x P 80 mm
Peso: 5800 g
Terminais: borne de pressão 4,0 mm2 (vermelho e preto)
Instruções de instalação:
Potência mínima recomendável: 300 Wrms @ 8 Ohms (para SPL máximo)
Bitola mínima recomendável do fio: 2,5 mm2

Base Spike LK3*
(utilizar c/ parafusos
M6)

Suporte LK3*
(utilizar parafuso Ø 4,8mm c/
bucha Ø 7)

MODIFICAÇÕES NOS PROJETOS
A Keybass Alto-Falantes reserva-se o direito de introduzir modificações nos
projetos de seus produtos e/ou aperfeiçoá-los, sem que isso importe em
qualquer obrigação de aplicá-los em produtos anteriormente fabricados.

