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CONECÇÕES E CONTROLES DO PAINEL TRASEIRO

01 - AC: conector de entrada de força 100V ou 220V padrão 3 pinos
02 - FUSE: alojamento para fusível de vidro com fusível sobressalente
03 - CHAVE 110V OU 220V: chave seletora de entrada de força, sempre antes
de ligar seu amplificador verifique a posição correta desta chave
04 - power: chave liga, desliga do seu amplificador

DIMENÇÕES

05 - fone: jack P10 estéreo para conecção de um fone de ouvido. Ao plugar
o fone de ouvido o som do alto-falante e imediatamente cortado
06 - SPEAKER OUT: jack P10 mono para conecção de uma caixa passiva de
guitarra. Ao plugar uma caixa externa o som do alto-falante e imediatamente cortado
07 - RETURN: jack P10 mono para coneccção da saída de um pedal de efeito
08 - SEND: Jack P10 mono para saída de sinal que pode ser conectada à uma
entrada de um pedal de efeito ou uma caixa ativa
LARGURA: 270mm profundidade 170 mm x altura 200 mm
PESO: 4,2 KG
POTENCIA: 20W RMS sem plugar caixa externa
POTENCIA: 80W RMS ao plugar caixa externa
IMPEDÂNCIA: 8 OHMS
PRODUZIDO POR SOUNDBOX BRASIL
ALIMENTAÇÃO: 110V OU 220V
www.soundboxbrasil.com.br
consumo máximo 38W sem plugar caixa externa
consumo máximo 145W ao plugar caixa externa

BASS AMPLIFIER
TB 100

Mousikê é um conceito grego que significa ‘’ a arte das musas ‘’. E, deste,
deriva a palavra música, que define a arte de organizar sensível e logicamente uma
combinação de sons e silêncio. Para isso , são usados os princípios fundamentais
da melodia, a harmonia e o ritmo.
Enquanto manifestação artística, a música é um produto cultural que procura
suscitar uma experiência estética no ouvido. Também constitui um estimulo no
corpo do homem, uma vez que pode assumir várias funções, como é o caso do
entretenimento, do ambiente criado ou da comunicação.
A arte de combinar sons e silêncio então, vem desde o principio do mundo. Mas a
combinação estética desses sons é capaz de emocionar, alegrar sensibilizar animais
plantas e seres humanos.
A música também evoluiu ao longo do tempo, acordes foram criados e
instrumentos apropriados foram desenvolvidos para gerar sons capazes de
acompanhar essa evolução.
Alguns instrumentos tiveram que ser criados para reproduzir o som exato que o
silêncio precisava. Surgiram os amplificadores para reproduzir sons provenientes
de contra-baixo, guitarra etc.
Com a evolução técnica dos instrumentos, e a técnica cada vez mais apurada
dos músicos sem contar seus improvisos musicais, é que pensamos em desenvolver
nossos amplificadores. Com um conceito totalmente inovador em desenvolver
amplificadores e atento as evoluções tecnológicas a SOUNDBOX tem o prazer de
apresentar sua linha de amplificadores de instrumento, a ONE AMP. Venha viver
conosco essa nova maneira de combinar sons e silêncio, a linha ONE AMP, tem
timbre certo pra cada instrumento, propiciando ao músico desenvolver toda sua
técnica e sensibilidade para continuar a alegrar a todos.
você vai se surpreender com esse novo conceito.
A ONE AMP convida você a experimentar

AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO TB 100
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CONECÇÕES E CONTROLES DO PAINEL FRONTAL

01 - PASSIVE: jack P10 mono para conecção de contra baixo
passivo, nivel mínimo de entrada de sinal 150 mv

02 - active: jack P10 para conecção de contra baixo
ativo, nível mínimo de entrada 300 mv

03 - level: potenciômetro de controle de volume do seu
amplificador

04 - bass: potenciômetro de ajuste das frequências de grave
05 - mid: potenciômetro de ajuste das frequências de médios
06 - treble: potenciômetro de ajuste das frequências de agudo
07 - on: led indicador de funcionamento do seu amplificador TB 100

