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Cabo RCA Sensation
• 5 metros;
• 2 vias;
• Para audiofilia;
• Perfeito equilíbrio - alta capacitância, baixa impedância
e indutância;
• Desvio de sinal nulo comprovado via teste em RTA 
analógica;

• Dupla blindagem;
• 100% cobre;
• Livre de oxigênio.

Alto-falante Kit 2 Vias Sensation 
KS 6.2  

Kit componente de 2 vias de acesso ao áudio HD.

Principais diferenciais high-end:

• Cone de celulose ao invés de polipropileno;
• Suspensão de borracha butílica ao invés de borracha 
comum;
• Bobina com 50% a mais de altura de enrolamento 
• 12mm - em comparação às convencionais com 8mm
 - reduz ou elimina distorções mecânicas;
• Centragem em Conex;
• Domo do tweeter de seda ao invés de mylar ou PEI;
• Tweeter com 25 mm de diâmetro no diafragma (domo)
ao invés de 13mm;
• Capacitor de filme ao invés de eletrolítico;
• PTC no crossover 6dB/oit, confere mais resistência contra
 queimas;
• Resposta de frequência linear de 60hz a 25khz;
• Profundidade de montagem compatível com qualquer 
veículo.
• Potência: 65W RMS/ 130W RMS Máx

Potência aferida em obediência a NBR 10.303 
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Alto-falante Coaxial Sensation  
CS 650/V2
Coaxial de 6,5" de acesso ao áudio HD

Principais diferenciais high-end:

• Cone de celulose ao invés de polipropileno;
• Suspensão de borracha butílica ao invés de borracha 
comum;
• Bobina com 50% a mais de altura de enrolamento 
• 12mm - em comparação às convencionais com 8mm 
- reduz ou elimina distorções mecânicas;
• Centragem em Conex;
•Tweeter angulável 360 graus ao invés de fixo;
• Domo do tweeter de seda ao invés de mylar ou PEI;
• Tweeter com 22 mm de diâmetro no diafragma (domo) 
ao invés de 3mm;
• Capacitor de filme ao invés de eletrolítico;
• Crossover 6dB/oit;
• Resposta de frequência linear de 60hz a 25khz;
• Profundidade de montagem compatível com qualquer 
veículo
• Potência: 55 W RMS/ 110W RMS Máx.

Potência aferida em obediência a NBR 10.303 

Amplificador Sensation Mono
NEW HP 1000
Amplificador MONO – FULL RANGE Classe D – 500w rms

Proposta: Amplificador de acesso ao Audio HD / SQ.

Principais características: 

•Baixo consumo (30Ah), não requer a substituição da bateria original 
por uma mais forte ou acréscimo de bateria auxiliar.

•Amplificador com 88% de eficiência, canal mono aterrado para 
evitar interferência de motor, filtro FM contra interrupções típicas do 
FM dos amplificadores classe D, dispositivo anti pop(evita o barulho 
de estouro(pop) no som que pode acontecer quando liga e desliga 
o carro).

Ajustes: Entrada Fio e Rca( alta e baixa), gain control, reforço de 
graves(Bass Boost), crossover Hi Pass e Low Pass, sensibilidade de 
entrada.

Potência real: 535w @ 2 ohms / 320W  @ 4 ohms
Potência @60hz : 480w rms @2 Ohms

Potência aferida em obediência a NBR 10.303 com certificações 
internacionais de qualidade FCC (EUA) e CEA (Europa)
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Amplificador Sensation 5 Canais
NEW HP 5000
Amplificador 5 canais  - classe D – 900w rms

Proposta : amplificador de acesso ao audio HD / SQ

Principais características: Baixo consumo (60Ah), não requer a 
substituição da bateria original por uma mais forte ou, o acréscimo 
de bateria auxiliar.

Opera em 5 canais e 3 canais , faz bridge em 2 Ohm e 4 Ohms 
(consulte manual), possui aterramento em todos os canais para 
evitar interferencias de motor, filtro FM contra contra interrupções 
típicas do FM dos amplificadores classe D, dispositivo anti pop
(evita o barulho de estouro(pop) no som que pode acontecer 
quando liga e desliga o carro), entrada independente para subwoofer.

Ajustes: Entrada rca( low), gain control, crossover Low Pass variável
(sub), reforço de grave( Bass Boost), sensibilidade de entrada.

Potencia real:

5 canais: 4 x 105w@2 ohms + 1 x 530w @2 ohms (mono)
e 4 x 80w@4 ohms + 1 x 320w @4 ohms (mono)

3 canais : 2 x 210w@4 Ohms(Bridge)  + 1 x 530w rms@2 ohms(mono)

Potência aferida em obediência a NBR 10.303 com certificações 
internacionais de qualidade FCC (EUA) e CEA (Europa)

Amplificador Sensation  4 Canais
NEW HP 4000 
Amplificador 4 canais – classe D – 500w rms.

Proposta: Amplficador de acesso ao Audio HD / SQ.

Principais características: Baixo consumo (30Ah), não requer a 
substituição da bateria original por uma mais forte ou acréscimo 
de bateria auxiliar.

Opera em 4 canais, 3 canais e 2 canais , faz bridge em 2 Ohms e 
4 Ohms( consulte manual), possui aterramento em todos os canais 
para evitar interferencias de motor, filtro FM contra contra interrup-
ções típicas do FM dos amplificadores classe D, dispositivo anti pop
(evita o barulho de estouro(pop) no som que pode acontecer 
quando liga e desliga o carro).
 
Ajustes: Entrada rca( low), gain control, crossover Hi Pass e Low Pass,
 sensibilidade de entrada.

4 canais: 4 x 125w@2 ohms / 4 x 92w @4 ohms.

3 canais : 2 x 125w@2 Ohms +1x 250w rms@2 ohms( Bridge).

2 canais : 2 x 200w @4 ohms( Bridge).

Potência aferida em obediência a NBR 10.303 com certificações
internacionais de qualidade FCC (EUA) e CEA (Europa).
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Subwoofer Sensation S1-12

Subwoofer de 12" para caixa selada e dutada

Principais características High-End:

•  Proposta na articulação musical;
•  Versátil, pode ser usado não só para qualidade musical mas
 também   para SPL e um misto entre os dois apenas mudando o 
volume das caixas;
•  Cone de celulose;
•  Suspensão de espuma;
•  Centragem em Conex ao invés de linho resinado comum;
•  EXCLUSIVA bobina simples em Kapton com 6 camadas ao invés 
das tradicionais bobinas duplas de 2 camadas (4 no total) 
- confere mais resistência contra queimas;
•  Grave macio, articulado e intenso;
•  Disponível em bobina simples de 2 e 4 ohms;
• Potência: 250W RMS /500W RMS Máx

Potência aferida em conformidade com norma NBR 10.303

Subwoofer Sensation S1-10

Subwoofer de 10" para caixa selada e dutada

Principais características High-End:

• Proposta na articulação musical;
• Versátil, pode ser usado não só para qualidade musical mas
também para SPL e um misto entre os dois apenas mudando 
o volume das caixas;
• Cone de celulose;
• Suspensão de espuma;
• Centragem em Conex ao invés de linho resinado comum;
• EXCLUSIVA bobina simples em Kapton com 6 camadas ao 
invés das tradicionais bobinas duplas de 2 camadas (4 no total)
• confere mais resistência contra queimas;
• X-max de 10mm one way ou 20mm peak-to-peak;
• Grave macio, articulado e intenso;
• Disponível em bobina simples de 2 e 4 ohms
• Potência: 200W RMS / 400W RMS Máx

Potência aferida em conformidade com norma NBR 10.303
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Cabo RCA Club

• 5 metros;
• 2 vias;
• Para audiofilia EXTREMA;
• Perfeito equilíbrio - alta capacitância,
 baixa impedância e indutância.

• Desvio de sinal nulo comprovado 
via teste em RTA analógica;
• Dupla blindagem;
• 100% cobre;
• Livre de oxigênio.

Alto-falante Kit 2 Vias Club KC 6.3

Kit componente de 2 vias de 6,5" de alta definição

Principais diferenciais high-end:
• Cone de celulose revestido de sílica de vidro ao invés de 
polipropileno;
• Suspensão de borracha butílica ao invés de borracha 
      comum;

• Tweeter com 25 mm de diâmetro no diafragma 
(domo) ao invés de 13mm;
• EXCLUSIVO angulador em ABS direcionável na 
horizontal 360 graus e vertical 50 graus. 
Aceita pintura;
• Copo do tweeter também fornecido para 
instalações na coluna;
• Crossover 12dB/oit com capacitor de filme ao 
invés de eletrolítico;
• Atenuação -3dB e -6dB no tweeter regulável 
pelo crossover;
• Resposta de frequência linear de 60hz a 35khz;
• Profundidade de montagem compatível com 
qualquer veículo;
• SPL woofer 88,8dB w/m • SPL 2 vias 91,9dB w/m
• Potência: 80W RMS/ 160W RMS Máx

Potência aferida em obediência a NBR 10.303 

• Bobina com 50% a mais de altura de enrolamento 
- 12mm - em comparação às convencionais com 
8mm - reduz ou elimina distorções mecânicas;
• Centragem em Conex;
• Descompressão de bobina, intensifica macro 
dinâmica e otimiza o resfriamento da bobina;
• Domo do tweeter de seda ao invés de mylar ou PEI;
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Alto-falante Coaxial Club 
CB 650/V3

Coaxial de 6,5" de alta definição

Principais diferenciais high-end:

• Cone de celulose revestido de sílica de vidro ao invés de 
polipropileno;
• Suspensão de borracha butílica ao invés de borracha 
comum;
• Bobina com 50% a mais de altura de enrolamento 
• 12mm - em comparação às convencionais com 
8mm - reduz ou elimina distorções mecânicas;
• Centragem em Conex;
• Descompressão de bobina, intensifica macro dinâmica e 
otimiza resfriamento da bobina;
• Domo do tweeter de seda ao invés de mylar ou PEI;
• Tweeter com 22 mm de diâmetro no diafragma (domo) 
ao invés de 13mm;
• Tweeter angulável 360 graus para elevação do palco 
sonoro;

• Capacitor de filme ao invés de eletrolítico;
• Resposta de frequência linear de 70hz a 25khz;
• Profundidade de montagem compatível com qualquer 
veículo;
• SPL woofer 88,6dB w/m
• SPL coaxial 91,1dB w/m
• Potência: 75W RMS/ 150W RMS Máx

Potência aferida em obediência a NBR 10.303 

Subwoofer Club C1-10

Subwoofer de 10" para caixa selada e dutada

Principais características High-End:

• Proposta na alta articulação musical;
• Versátil, pode ser usado não só para qualidade musical mas 
também   para SPL e um misto entre os dois apenas mudando 
o volume das caixas;
• Cone de polipropileno liso;
• Estética clean para harmonização visual pós-instalação;
• EXCLUSIVA suspensão patenteada Advanced Rollback Surround 
que ao unir o aro de fixação a guarnição confere área de cone 
(SD) maior que as convencionais conferindo diâmetro real final 
de 11,78" (quase12"). Ao deslocar mais ar, confere grave mais 
sólido e pesado;
• Centragem dupla ESPAÇADA em Conex ao invés de linho 
resinado comum. Proporciona maior linearidade no movimento 
da bobina;
• Descompressão de bobina - confere maior macro dinâmica 
e resfriamento da bobina;
• X-max de 7,5mm one way ou 15mm peak-to-peak;
• Grave corpulento, articulado, preciso e intenso 
(veja aqui sugestões de caixas para critérios variados);
• Potência: 300W  RMS/ 600W RMS Máx

Potência aferida em conformidade com norma NBR 10.303

página

09

Cód.: CB 650.V3

Cód.: C1 10 D2 • C1 10 D4



Subwoofer Club C1-12

Subwoofer de 12" para caixa selada e dutada

Principais características High-End:

- Proposta na alta articulação musical;
- Versátil, pode ser usado não só para qualidade musical mas 
também para SPL e um misto entre os dois apenas mudando o 
volume das caixas;
- Cone de polipropileno liso;
- Estética clean para harmonização visual pós-instalação;
- EXCLUSIVA suspensão patenteada Advanced Rollback Surround
 que ao unir o aro de fixação a guarnição confere área de cone 
(SD) maior     que as convencionais conferindo diâmetro real 
final de 13,78" (quase 14"). Ao deslocar mais ar, confere grave 
mais sólido e pesado;
- Centragem dupla ESPAÇADA em Conex ao invés de linho 
resinado comum. Proporciona maior linearidade no movimento 
da bobina;
- Descompressão de bobina - confere maior macro dinâmica e
resfriamento da bobina;
- X-max de 7,5mm one way ou 15mm peak-to-peak;
- Grave corpulento, articulado, preciso e intenso 
(veja aqui sugestões de caixas para critérios variados);
• Potência: 400W RMS / 800W RMS Máx

Potência aferida em conformidade com norma NBR 10.303

Amplificador Club 5.1 DHP

Amplificador 5 canais classe D para audiofilia

• Classe D com comprovado refinamento no áudio idêntico a um 
AB high-end;
•Potência RMS: 4 x 100W + 250W @ 4 ohms / 4 x 150W + 420W 
@ 2 ohms / bridged 300W @ 4 ohms;
• Para audiofilia, rápido, dinâmico e isento de distorção;
• IR Chipset de última geração;
• Filtro FM integrado;
• Consumo musical de 80Ah (85Ah máx);
• Resp. Freq. mono 10-250hz;
• Resp. Freq. estéreo de 15hz a 35.000hz;
• Compacto, pouco maior que a palma da mão;
• Entrada RCA;
• Filtro LPF/Full/HPF, sensibilidade e bass boost;
• Seleção de entrada em 02 ou 04 canais (RCA);
• 88% de eficiência;
• Placa de 04 camadas;
• Iluminação em led com botão de ligar/desligar;

Potência aferida em conformidade com norma NBR 10.303

Certificações internacionais de qualidade FCC (EUA) e 
CEA (Europa)
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Amplificador Club 800.4/V2 

Amplificador 4 canais classe D para audiofilia.

• Classe D com comprovado refinamento no áudio idêntico a um 
AB high-end;
• Potência RMS: 4 x 120W @ 4 ohms / 4 x 190W @ 2 ohms / 
bridged 380W @ 4 ohms;
• Para audiofilia, rápido, dinâmico e isento de distorção;
• IR Chipset de última geração;
• Filtro FM integrado;
• Consumo de 60Ah;
• Resp. Freq. de 15hz a 35.000hz;
• Compacto, cabe na palma da mão;
• Entrada RCA;
• Filtro LPF/Full/HPF, sensibilidade e bass boost;
• 88% de eficiência;
• Placa de 04 camadas;
• Iluminação em led com botão de ligar/desligar;

Potência aferida em conformidade com norma NBR 10.303

Certificações internacionais de qualidade FCC (EUA) e 
CEA (Europa)

Amplificador Club 800.1

Monobloco classe D

• Potência RMS: 800Wrms @ 1 ohm, 460W @ 2 ohms, 320W
@ 4 ohms;
• Para audiofilia, rápido, dinâmico e isento de distorção;
• IR Chipset de última geração;
• Filtro FM integrado;
• Consumo de 60Ah;
• Resp. Freq. de 10hz a 250hz;
• Compacto, cabe na palma da mão;
• Entrada RCA;
• Filtro LPF, sensibilidade, filtro subsônico e bass boost;
• Inversão de fase para melhor projeção de palco sonoro;
• 88% de eficiência;
• Controle de grave remoto externo fornecido;
• Placa de 04 camadas;
• Iluminação em led com botão de ligar/desligar;
• Monobloco com duas saídas (não confunda com dois canais). 

Ao ligar dois subwoofers de 4 ohms a cada uma das saídas o 
amplificador irá operar automaticamente em 2 ohms. 

Também ao ligar dois subwoofers de 2  ohms a cada uma das 
saídas 
 o amplificador irá operar automaticamente em 1 ohm.

Potência aferida em conformidade com norma NBR 10.303

Certificações internacionais de qualidade FCC (EUA) e 
CEA (Europa).
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Amplificador H-Tech  Blow 4 

Amplificador 4 canais classe D de altíssimo desempenho

• Potência RMS 4 x 250W @ 2 ohms / 4 x 150W @ 4 ohms / bridged 
500W @ 4 ohms;
• Para SPL e audiofilia - rápido, dinâmico e isento de distorção;
• IR Chipset de última geração;
• Filtro FM integrado;
• Consumo musical máx de 80 Ah;
• Resp. Freq. 15hz-40khz;
• Filtros independentes a cada 02 canais;
• Entrada RCA;
• Filtros LPF/Full/HPF, sensibilidade e bass boost;
• 88% de eficiência;
• Placa de 04 camadas;
• Tecnologia Advanced Rollback Protection - nunca entra em 
clipping térmico.

Potência aferida em conformidade com norma NBR 10.303

Certificações internacionais de qualidade FCC (EUA) e CEA (Europa)

Amplificador H-Tech Blow One

Amplificador monobloco classe D de altíssimo desempenho com 
duas saídas

• Potência RMS: 2000W @ 1 ohm / 1350W @ 2 ohms / 800W @ 4 ohms;
• Para SPL e audiofilia - rápido, dinâmico e isento de distorção;
• IR Chipset de última geração;
• Filtro FM integrado;
• Consumo musical de 150Ah (155Ah máx);
• Resp. Freq. mono 10-250hz;
• Master/Slave - Adicione mais um BLOW ONE para dobrar a 
potência;
• Equalizador de grave de 40-100hz;
• Entrada RCA;
• Filtro LPF/Full/HPF, filtro subsônico, sensibilidade e bass boost;
• 88% de eficiência;
• Placa de 04 camadas;
• Controle de ganho remoto externo fornecido;
• Tecnologia Advanced Rollback Protection - nunca entra em 
clipping térmico;
• Duas saídas - ao ligar dois subwoofers de 2 ohms a cada uma 
das   saídas, o amplificador irá operar automaticamente em 1 ohm.

Potência aferida em conformidade com norma NBR 10.303

Certificações internacionais de qualidade FCC (EUA) e CEA (Europa
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Capacitor de Força H-Tech AMC 5

Capacitor de força (Mega Capacitor) de 0,5 Farads reais

A função de um capacitor de força é conferir carga extra a bateria 
onde há subdimensionamento de alimentação. Como a bateria 
carrega lentamente, não alimenta o amplificador nas potências 
mais elevadas de forma plena, principalmente nas batidas musicais 
reduzindo muito a dinâmica macro (explosão e intensidade) e 
também fazendo com que as demais luzes do carro pisquem com 
a música. Nem sempre adicionar mais uma bateria resolve devido 
a sua carga lenta. 

Desenvolvido para projetos de áudio de alto e altíssimo desempenho 
em volume sonoro, também ajuda a proteger a fonte do amplificador 
contra queimas por sub-alimentação. 

Exemplo de uso: Carro com alternador de 90Ah, bateria de 80Ah, 
amplificador com consumo de 80Ah trabalhando em regime de 
potência alta. Ou seja, o cenário mais comum em áudio automotivo. 
Adicionar mais uma bateria não irá resolver, o problema não é 
numérico e sim a velocidade de carga e descarga. O capacitor de 
força também ajuda a estabilizar a tensão de trabalho do sistema. 

O capacitor de força Audiophonic é uma releitura dos primeiros 
modelos de 0,25 e 0,5F criados na década de 80, honestos e 
funcionais. 1F (farad) compreende 1 milhão de microfarads. 
Ao empregar 49 capacitores de 12.000mF cada, têm-se um total 
de 588.000 microfarads. Ou seja, 0,58 farads reais. A capacitância 
extra visa compensar possíveis perdas por resistência com cabos 
ruins (ou com comprimento em excesso), materiais de baixa 
qualidade nos bornes e soldas (estanho) em excesso. Possui estética 
idêntica aos amplificadores da mesma linha H-Tech (Blow One e 
Blow Four) para harmonização visual no acabamento.

Indicado para sistemas de áudio com mais de 1000Wrms

Conta com duas saídas para auxiliar até dois amplificadores 
simultaneamente!

Certificações internacionais de qualidade FCC (EUA) e CEA (Europa)

2 anos
Garantia de

para todos
os produtos.
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HI-LO CONVERSOR RCA
• Conversor RCA de 02 vias
• Passivo, não requer alimentação 12V e não induz ruído
• Para audiofilia
• Tensão de saída RCA de 3,16V
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• Tamanho: 100 cm x 50 cm x 10 mm
• Espessura Butílica: 1.9 mm
• Folha de alumínio 127 microns 
• Espuma de Alta Densidade: 8 mm

MANTA ACÚSTICA DE ALTA DENSIDADE
NOVIDADE

NEED
Acessórios

• Domo do tweeter de Seda;
• Twetter com 25mm de diâmetro no diafragma (domo)
• Crossover para o Tweeter
• Potência: 25W
• 6 DB/oit

TWEETER

Cód.: HILO

Cód.: NEED 10

Cód.: TKS1



super destaquesuper destaque

175W RMS 
BOBINA DE 4 Ohms

• Subwoofer para Caixa selada 

ou dutada.

• Cone de celulose.

• Suspensão de espuma.

• Bobina de Clapton com 4 camadas. 

• Grave macio, articulado e intenso. 

• Potência 175W RMS/ 350W RMS Máx.

Cód.: S1 8 S4



lançamentoslançamentos

BAS 8

• Subwoofer System

• Caixa Amplificada Mono

• Com Subwoofer de 8 Sensation

• MDF 18mm

• Caixa dutada com apenas 15 Litros

• Potência: 200W RMS

• Versátil – pode ser usada com sub

para baixo ou para frente.

• Fácil Instalação

• Design Exclusivo

2.0

• Subwoofer System  3 channel

• Caixa Amplificada 3 canais

• Com Subwoofer de 8 Sensation

• MDF 18mm

• Caixa dutada com apenas 15 Litros

• Potência: 200W RMS + 2 x 100W

• Versátil – pode ser usada com sub 

para baixo ou para frente

• Fácil Instalação

• Design Exclusivo

2.1

• Subwoofer System

• Caixa Amplificada Mono

• Com Subwoofer de 12 Sensation

• MDF 18mm

• Caixa dutada com apenas 36 Litros

• Potência: 250W RMS

• Versátil – pode ser usada com sub para

 baixo ou para frente

• Fácil instalação

• Design Exclusivo

3.0

• Subwoofer System  3 channel

• Caixa Amplificada 3 canais

• Com Subwoofer de 12 Sensation

• MDF 18mm

• Caixa dutada com apenas 36 Litros

• Potência: 250W RMS + 2 x 100W

• Versátil – pode ser usada para baixo 

ou para frente 

• Design Exclusivo 

• Fácil Instalação

3.1

BAS 12

Cód.: BAS8 2.0

Cód.: BAS8 2.1

Cód.: BAS12 3.0

Cód.: BAS12 3.1



• Versátil – pode ser 

usada com sub para 

baixo ou para frente.

• Fácil Instalação

• Design Exclusivo

• Subwoofer System

• Caixa Amplificada Mono

• Com Subwoofer de 12 Club

• Caixa dutada com apenas 

36 Litros

• Potência: 400 RMS

• MDF 18mm

BAS 12 4.0

BAS 12 4.1

• MDF 18mm

• Versátil – pode ser 

usada com sub para 

baixo ou para frente.

• Fácil Instalação

• Design Exclusivo

• Subwoofer System  3 

channels

• Caixa Amplificada 3 canais

• Com Subwoofer de 12 Club

• Potência: 300W RMS + 2 x 100W 

• Caixa dutada com apenas 36 Litros

lançamentoslançamentos

Cód.: BAS12 4.0

Cód.: BAS12 4.1
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