
 

 
O eliminador de ruído 

Limitação de responsabilidade: Embora sejam tomados todos os cuidados para garantir precisão, a Interspace Industries Ltd não aceita nenhuma responsabilidade por quaisquer erros ou omissões, quer estejam 
implícitos ou sejam interpretados de outra forma. Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. 
 

O PC Balance Box elimina problemas de ruído 
quando ligado ao áudio do seu computador de 
apresentação. Pode haver ruído em qualquer lugar. Não 
precisa de estar a reproduzir o seu sinal de áudio a uma 
grande distância. Fornecimento de energia, luzes 
fluorescentes e todo o tipo de equipamento pode causar 
ruído que é apanhado pelos seus cabos de entrada de 
áudio. 
 
Características principais 
 

• Interruptor de selecção estéreo/mono 
 

• Interruptor de patim 20 dB que permite que o áudio 
tenha entrada nas ligações do microfone ou da linha 

 

• O isolamento da terra (terrestre) garante que os ground 
loops sejam facilmente contornados 

 

• Dispositivos de ligação de saída XLR esquerda/direita 
são padrão para áudio em eventos ao vivo 

 

• Tamanho compacto 
 

• Não necessita de alimentação (passivo) – sempre 
pronto a utilizar 

 

• O cabo integrado garante sempre uma ligação fácil 
 

Garantia de Fábrica Limitada a 3 Anos 
 
 
Especificações 

Sinais: 
Áudio estéreo não equilibrado de 700 mVp-p de entrada 
típica. 

Largura de banda::  
Níveis do sinal de 200 Hz a 14 KHz. 
Dependem do nível de impedância de entrada e de saída. 

Botões do comando: 
Patim de saída de -2 db / -20 dB 
Earth (Ground) lift 
Estéreo para Mono 
 

Ligações: 
Entrada: Mini jack estéreo de 3,5 mm. 
Saída: 2 XLR macho 

Dimensões (mm):  
PxLxA: 71 x 64 x 40 
Comprimento do cabo interno 1,8 m 

Peso: 218g 

Peças fornecidas pelo cliente: 
Cabos XLR para o equipamento. 

Energia: 
Não é necessária. 
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