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Certificamos que o produto acima especificado, está garantido contra qualquer 
defeito de fabricação pelo prazo de 2 ANOS conforme condições abaixo.

A  AUDIOPHONIC garante este produto contra quaisquer defeitos de fabricação pelo prazo 
de 02 (dois) anos a partir do momento da compra. Guarde sua nota-fiscal, ela será solicitada 
ao acionar a garantia. Não caracterizará garantia quando:

- O produto apresentar alterações em relação a sua fabricação original.
- O produto ou parte dele ter sido danificado por uso incorreto.
- O produto estiver queimado por excesso de potência.

A garantia consistirá no conserto ou troca do mesmo, não cabendo qualquer tipo de 
indenização.

A Audiophonic reserva-se o direito de realizar alterações técnicas ou fiscais nos novos 
produtos,sem que tenha a obrigação de promovê-las nos produtos fabricados anteriormente.
Os produtos enviados para garantia serão analisados para que se concretize a garantia.

Conte com nosso suporte dado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo e-mail sac@audiophonic.net, pela nossa 
página no Facebook ou pelo telefone (11) 5052-2300. Sabemos da importância de entregar nosso verdadeiro produto que 
vai muito além de alto-falantes e amplificadores bonitos. Nosso compromisso é com sua satisfação, áudio de emoção e o 
largo sorriso no rosto ao ouvir música. Definimos bem o resultado final acima que é o nosso real produto ao invés de focar 
nos materiais empregados nos produtos, nos números grandes e na beleza do design. Como o som em seu carro será 
usado de 2-4 horas por dia em média, 365 dias por ano durante muitos anos, será seu companheiro do dia-a-dia por muito 
tempo. Dessa forma, vale a pena investir em algo que lhe trará maior qualidade de vida, prazer diário, funcionará como 
terapia eficiente e barata assim como, influenciará seu estado de espírito positivamente! Áudio HD confere em sua vida 
mais que qualidade e estilo, confere muito mais vida!
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A linha H-Tech de alto falantes, tem como proposta a alta de�nição em nível de audio�lia 
extremo.  Com componentes de última geração, utilizados também por marcas renomadas, 
fazem deste alto falante o melhor da história da Audiophonic.
 
Destaques para os tweeters com domo de titanium, e para o cone em �bra de carbono, cuja 
função é conferir a maior rigidez super�cial que, aliado ao alto damping (controle por leveza) 
permitem a reprodução de informações musicais de forma como foi gravada originalmente, 
além de preservar o brilho natural do áudio sem gerar coloração sonora.

Em outras palavras isso se traduz como maior macro dinâmica e devido à bobina não “�utuar” 
em regimes de potência alta, também não distorce.

Seu crossover de 12dB/OIT conta com atenuação de tweeter e capacitores de polipropileno 
que garantem um áudio neutro.

Especificações Técnicas

Power
Vc
Freq. Resp.:
Surround

Produto
90W/ 180W RMS
Kapton 2 layers
65 Hz ~27.000 Hz
Butyl

Fo
Sd
Vas
Cms

58.697  Hz
12.868m M?
12.464  Ltr
530.075u M/N

Revc 3.000  Ohms

Mms
BL
Qms
Qes

13.870  g
6.013  
3.182
0.424

Mmd 13.030m Kg

Qts
Levc
No

0.375
216.704u H
0.574 %

Sensibility (W/m) 91,7 dB

SPLo 89.609 dB

HTK 6.2

Magnet
Sensibility (W/m)
Freq. Resp.:
Domo de titanium

Produto
N38H Neodymium
93 dB
1.8 KHz ~27 KHz
28mm

TWEETER

3 
cm

4,25 cm

TWEETER

2K 5K500Hz 20K 20Hz 20K

SPL TWEETER SPL WOOFER


