
 

O PXB é a ferramenta de resolução de problemas dos 
profissionais do audiovisual. Sendo completamente passivo (sem 
pilhas ou fonte de alimentação externa necessária) e bi-
direccional, o PXB pode associar fontes de áudio equilibradas e 
não equilibradas, níveis de microfone e linha e resolver 
problemas de ruído – tudo numa unidade forte e versátil. Tendo 
ligações XLR de 3 pinos e fonos, o PXB é a forma mais fácil de 
interligar um computador não equilibrado ou sinais de áudio do 
consumidor a sistemas de som audiovisuais equilibrados. As 
entradas e saídas estão completamente isoladas nas duas 
direcções e utilizando a opção de ‘Ground Lift’ onde necessário, 
os problemas de ruídos podem ser facilmente corrigidos. 
 
Características principais 

 

• Sempre pronto a utilizar – sem pilhas ou fonte de alimentação 
externa necessária 

 

• Bi-direccional – consegue associar áudio equilibrado e não 
equilibrado em qualquer direcção 

 

• Entradas e saídas totalmente isoladas – garante que os 
ground loops sejam contornados. 

 

• Botão Ground-lift – para ajudar a resolver problemas de 
ruído. 

 

• Interruptor de selecção estéreo/mono 
 

• Associação do nível de microfone à de linha utilizando o 
interruptor de patim 20dB. 

 

• Entradas fono e XLR de 3 pinos – interliga facilmente ao 
computador e/ou fontes de áudio do consumidor. 

 

• Caixa dura e pequena – desenhada para lidar com as 
medidas rigorosas da indústria de eventos ao vivo e do 
audiovisual. 

 
Garantia de Fábrica Limitada a 3 Anos. 

 

Especificações 

Sinais: 

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

de banda: +/- 1,5 dB 30 Hz a 35 KHz. Dependendo dos níveis do sinal 

e impedâncias.. 

Botões do comando: 

Patim de saída de -2dB a -20dB 

Earth (Ground) lift 

Estéreo para Mono 

Ligações: 

Ligações não equilibradas 

Tomadas fono direita e esquerda 

Tomada XLR com cabo estéreo de 3 pinos. 

Ligações equilibradas 

2 Fichas XLR de 3 pinos (Esquerda e Direita equilibradas) 

Dimensões mm: 

PXB: PxLxA  81 x 125 x 48 

Peso: 330gs 

 

 

A ferramenta áudio dos  
 

profissionais do audiovisual 
 

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 
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