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  O woofer de 12 polegadas especialmente ajustado e a 

compressão de alta frequência fornecem uma resposta 

completa e precisa em toda a faixa de frequência sem 

coloração artificial

  2000 watts de potência máxima (1000 watts contínuos) 

oferecem excepcional clareza e perfuração

  (2) entradas combo XLR / TRS de ¼ “com controles de 

volume independentes e indicador de clipe

  Driver de baixa frequência: Bobina de voz de alta 

temperatura de 12 polegadas (304.8 mm) e 3 polegadas

 (76.2 mm)

  Driver de alta frequência: driver de HF de neodímio de 1,5 

polegadas (38.1 mm) com guia de onda de precisão

  Crossover: 2000Hz

  SPL máximo: pico de 127dB, contínuo 124dB (dB SPL a 1 

m)

  Resposta de frequência: 53 Hz - 20 kHz (± 3dB)

  Faixa de frequência: 46 Hz - 22 kHz (-10dB)

  Cobertura da buzina: 90 ° H x 60 ° V nominal

  O comutador Contour EQ corta misturas de palco com 

som confuso

  O interruptor de aterramento elimina ruídos indesejados em 

locais com problemas de aterramento

  A saída XLR envia a mixagem para a frente do monitor ou 

vincula telas FRFR-112 adicionais

HeadRush is a trademark of inMusic Brands, Inc . , registered in the U.S . and other countr ies . headrushf x .com

Monitor Ativo de 2000W de Alcance Total e Resposta Plana

Características



! ATENÇÃO!

� Verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada 
a ser utilizada.

 � Verifique a fase elétrica do local onde será ligado o aparelho, para que não ocorra a contra-fase e queima do 
pré-amplificador. Obs.: Em caso de dúvidas de como proceder para verificação de fase elétrica, entre em contato 
com a Assistência Técnica Piguitars - Matusa (11) 3666-4593.

� É grande a possibilidade da rede elétrica no Brasil apresentar distúrbios, como a distorção da tensão/corrente, 
afundamentos de tensão devido à carga de capacitores e interferência eletromagnética devido à comutação em 
alta freqüência dos interruptores, bem como locais com instalações elétricas precárias, ocasionando muitas vezes 
fenômenos de inversão de fase. Com o intuito de isolar o equipamento dos problemas de má qualidade da energia 
da rede de distribuição e de instalações elétricas mal executadas, é IMPRESCINDÍVEL o uso de ESTABILIZADORES 
em conjunto com o equipamento. 

� Devido ao produto possuir alta wattagem de consumo, recomendamos o uso de estabilizadores 1600VA ou 
superiores.

� O encaixe de conexão do equipamento segue os padrões estabelecidos pelo INMETRO. Certifique-se de plugá-lo 
em estabilizadores com o mesmo padrão. O plugue não deve ser modificado de maneira alguma. Não utilize um 
plugue de adaptação juntamente com equipamentos protegidos por ligação à terra. Plugues não modificados e 
tomadas apropriadas reduzem o risco da queima do equipamento. 

� Não se deve afastar o cabo da sua finalidade, como para, por exemplo, transportar acessórios amarrados ao 
equipamento, pendurá-lo ou para puxar o encaixe da tomada. Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, arestas 
afiadas ou ferramentas em movimento. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque 
elétrico.

� Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o 
produto e causar acidentes.

� Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por 
meio do serviço autorizado pela Piguitars.

� A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de 
garantia.

� A não adoção de um estabilizador ocasionará a perda de garantia de sua HEADRUSH FRFR-112!

LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA 
E TODAS AS INSTRUÇÕES



Termo de Garantia
A HeadRush é uma marca distribuída pela Piguitars  (Maeda e Mancini Importaçōes e Exportaçōes LTDA - ME), 

que garante a sua caixa HeadRush FRFR-112 contra defeitos de fabricação, pelo prazo de garantia legal de 90 

(noventa) dias, contado a partir da data de recebimento do produto acompanhado da Nota Fiscal de compra.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima 

mencionado, estendido.

A garantia Legal fica invalidada se:
• For constatada contra-fase na entrada do equipamento, gerando a queima do pré-amplificador.
� O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este guia informativo ou se ocasionado 

por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

� O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Piguitars.

� O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.

� O defeito for decorrente do uso do produto em situações em desacordo com o uso recomendado neste guia 

informativo.

� Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de 

identificação do produto.
A garantia legal  não cobre:
� Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.

� Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de 

limpeza.

� Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico.

� Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até 

à assistência técnica autorizada.

� Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.

� Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
• Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, 
desabamento e fogo.

� Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.

� Sinistro (roubo e/ou furto).

� Uso em desacordo com as respectivas informações contidas neste guia informativo.

• Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a fluatações excessivas.
� Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.

� Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela Piguitars.

• Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
� Uso caracterizado como em desacordo com as normas estabelecidas no guia informativo.

� Por condições impróprias à sensibilidade do produto.

Não estão cobertos pela garantia (ônus do consumidor):
� Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois estas informações constam das 

instruções que acompanham o produto.

• Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório 
externo.

� Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A Piguitars não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade 

relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.
Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este guia informativo e tenha a Nota Fiscal de compra 

do produto sempre à mão. 
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