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Os grupos musicais podem ouvir com qualidade, diminuindo microfonias e som no ambiente.
E sem ocupar espaço!
RK8 é um monitor standard, de simples manuseio e alta eficiência.
Com preço acessível, é o Power Click ideal para obter economia e som de qualidade.
Possui 2 inputs: Right e Left (o RIGHT tem também função mono), distribuindo o som igualmente
para 8 headphones (todos com volume independente).

POWER CLICK modelo Rk8

HEADPHONES:

O Power Click modelo RK8 é um monitor de áudio especialmente projetado para
uso com headphones.
Seu uso é simples e sem necessidade de maiores informações técnicas.

O Power Click RK8 pode ser usado com qualquer modelo de phones de ouvido, sendo
compatível com phones diferentes, ao mesmo tempo, em qualquer um dos oitos
canais de headphone.
Cada canal de headphone possui volume próprio, sem interferir nos
volumes dos outros headphones.
O controle de volume de cada headphone atua por igual nos dois lados do headphone.

INPUTS:
O RK8 possui duas entradas de áudio (2 inputs): RIGHT e LEFT.
O input RIGHT tem duas funções: audição do canal direito e audição em mono.
Se ligar somente no input RIGHT, o som será automaticamente distribuído, por igual,
nos dois lados do headphone (função MONO).
Ao conectar o plug no input LEFT a função estéreo entrará em operação
automaticamente, direcionando o input RIGHT para o lado direito do headphone
e o input LEFT para o lado esquerdo do headphone.
Se conectar somente o input LEFT, o som sairá somente no lado esquerdo do headphone.
Os inputs do RK8 são para alta impedância e compatíveis com outputs de mesas de
som (main, direct, aux, etc), instrumentos musicais eletrônicos, out de DVD, CD,
computadores ou outros aparelhos correlatos.

Não utilize plug mono no conector de headphones.
ENERGIA:
O RK8 possui seleção automática de voltagem (110 ou 220).
No Brasil, basta ligar na rede elétrica, obedendo ao modelo brasileiro de conectores.
Não instale o RK8 muito perto de campo magnético intenso, como transformadores,
fios de alta tensão, etc. Isto poderá induzir ruídos no Rk8.
Qualquer dúvida pode ser esclarecida através do email:
powerclick@powerclick.com.br

Utilize conectores tipo P10 mono para cada input.

OUÇA COM MODERAÇÃO
SOM ALTO É PREJUDICIAL À SAÚDE!

Power Click Eletrônica
Niterói - RJ
www.powerclick.com.br
CNPJ: 05 326 737/0001-12

PAINEL FRENTE
CONTROLES ROTATIVOS DE VOLUME PARA CADA HEADPHONE
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STEREO HEADPHONE MONITOR

Conector P2 estéreo de headphones.

CHAVE COMUTADORA
LIGA / DESLIGA
COM LED 3 mm

CONEXÃO ESTÉREO PARA HEADPHONES.
PLUG P2 ESTÉREO

PAINEL TRÁS
Conector P10 MONO.
Negativo
Positivo áudio

INPUT
HIGH ‘Z’
Alta impedância, compatível
com mesas de som, CD, DVD,
instrumentos musicais elétricos,
e outros equipamentos de áudio.

Negativo comum
Phone esquerdo
Phone direito

ATENÇÃO!

VOLT AC
REDE AC LOCAL
COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA 110 / 220V
CONECTOR 3 PINOS
ATERRAMENTO PROFISSIONAL

INPUT
PROJETADO E FABRICADO POR
POWER CLICK ELETRÔNICA
NITERÓI - RIO DE JANEIRO
BRASIL
www.powerclick.com.br

OUÇA COM MODERAÇÃO.
EXCESSO DE VOLUME DE SOM
É PREJUDICIAL À SAÚDE!
LEFT

PROJETADO E FABRICADO POR
POWER CLICK ELETRÔNICA
NITERÓI - RIO DE JANEIRO
BRASIL
www.powerclick.com.br

ATENÇÃO!!
PERIGO DE CHOUE ELÉTRICO.
Este aparelho somente deve ser
aberto por técnico autorizado.

RIGHT
(MONO)

OUÇA COM MODERAÇÃO.
EXCESSO DE VOLUME DE SOM
É PREJUDICIAL À SAÚDE!

ATENÇÃO!!
PERIGO DE CHOUE ELÉTRICO.
Este aparelho somente deve ser
aberto por técnico autorizado.

ENERGIA ELÉTRICA
SELETOR AUTOMÁTICO
BIVOLT 110 / 220 V.
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Obrigado por escolher Power Click !

TERMOS DE GARANTIA
- A Power Click oferece para este produto uma garantia de 12 meses a
partir da data da emissão da nota fiscal de compra.
- A Power Click garante que este produto foi testado e aprovado,
estando em perfeitas condições de uso.
- Caso o produto apresente alterações em seu funcionamento normal,
o consumidor deverá observar as normas deste certificado.
- A garantia não abrange defeitos oriundos de:
- Má conservação do produto.
- Quedas e impactos.
- Transporte inadequado.
- Corrente elétrica inadequada.
- O produto deverá ser enviado para a sede da Power Click (ou
oficina indicada pela Power Click) para reparo, sem ônus
para o consumidor.
- A garantia somente terá validade com a nota fiscal original
emitida pelo estabelecimento vendedor.
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