
VANTAGENS

EXEMPLO DE POSIÇÕES

• Melhora a qualidade da reprodução num sistema de som ambiente,
  adicionando frequências graves às músicas, encorpando o som.
• Não requer nenhum equipamento de som especial,nem instalação especial.
• Compacto, pode ser escondido atrás ou embaixo de móveis,
  gabinetes, mesas
• Não exige nenhum tipo de manutenção
• Pode ser conectado através da saída de subwoofer do amplificador
  receiver, ou a saída de alto-nível para as caixas acústicas.
• 1 ano de garantia.

Fabricado e comercializado no Brasil por:
LUDK SONORIZAÇÃO INVISÍVEL -  LPZ TECNOLOGIA LTDA - ME.
Rua João Cachoeira, 488 - cj. 507, Itaim Bibi - CEP: : 04535-001 - São Paulo - SP - Brasil
atendimento@ludk.com.br  -  www.ludk.com.br

SONORIZAÇÃO INVISÍVEL

O Disqreto é um reforçador de graves compacto,
para ser usado em conjunto com o sistema de som 
ambiente com os alto-falantes Oqulto e extender sua  
resposta de frequência para dar mais graves e encorpar 
o som ambiente.

Disponível nas cores branca e preta, o Disqreto
se adapta facilmente em qualquer ambiente, 
sendo facilmente escondido atrás de ou embaixo
de móveis, gabinetes, mesas, sem interferir 
esteticamente com a decoração do ambiente.

Amplificador Digital Classe D 

Potência Contínua: 100W RMS

Potência Máx. Musical: 200W

Resposta em frequência: 50Hz a 150Hz

Ajuste de fase (0 - 80 graus)

Entrada RCA: (L/R/LFE combinada)

Entrada HIGH: Speaker Level

Controle de Ganho

Acionamento Automático via Entrada HIGH

Consumo em Repouso: 450 mA
Consumo em Máxima Potência: 15 A

Acabamento e cores: Caixa em MDF, cores preto e branco fosco.

Medidas: 380 x 300 x 100 (C x L x P) 

Peso sem embalagem: 6,9 Kg
Peso com embalagem: 7,2 Kg

* Recomenda-se deixar ao menos 3cm livres no lado do falante, 
no lado do duto e no fundo para conexão dos cabos.

Peso e Dimensões:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HORIZONTAL
COM PÉ

VERTICAL
COM PÉ

SUSPENSO COM SUPORTE

UM DETALHE PEQUENO, DISCRETO  E IMPORTANTE.
Disqreto. Um Subwoofer compacto que vai transformar a sua experiência sonora, 

com um grave que encorpa e melhora a qualidade do som ambiente. 
Além disso tem um design que não interfere no visual do espaço.

CHEGOU O SUBWOOFER DA LUDK


