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A COBERTURA É IMPORTANTE.
Como artista, você é o que o público ouve . Entretanto, muitas vezes, o  local onde você toca pode afetar significativamente seu desempenho . Ao longo de décadas, os profissionais de 
áudio de eventos têm utilizado sistemas de line array para superar os desafios encontrados em estádios, arenas e salas de shows . No entanto, para o trabalho de músicos, DJs e outros 
artistas, nunca houve uma maneira de obter cobertura e qualidade de som consistentes e lineares de um sistema que pode ser carregado facilmente de um show para outro . Até agora .

SISTEMAS PA

PENSANDO COMO ENGENHEIROS. AGINDO COMO ARTISTAS.
Os engenheiros da Bose® olharam o desafio de um ângulo diferente: do palco . Da pista de dança . Do canto do bar . Dentre essas perspectivas, eles poderiam entender o que ajudaria os 
músicos e artistas a se relacionar melhor com seu público . O resultado é uma família de sistemas de PA portáteis para quase qualquer artista . De músicos solo e DJs itinerantes a bandas 
completas . Com design inovador e tecnologias exclusivas, os sistemas de PA Bose® portáteis oferecem o que muitos sistemas convencionais de PA não conseguem oferecer .

Tecnologia patenteada para ajudar a eliminar reflexos indesejados

Maior projeção vocal e nitidez de voz

Ampla dispersão horizontal para cobertura uniforme em grandes áreas

Equilíbrio tonal uniforme em todo o público

Níveis de saída mais fortes em longas distâncias

Vulnerabilidade reduzida ao retorno

Fácil configuração e alta portabilidade

Design resistente para anos de uso

Suporte ao cliente excepcional
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SISTEMA DE ALTO-FALANTES
O Alto-falante Bose® F1 Model 812 Flexible Array é o primeiro alto-falante portátil alimentado eletricamente que permite que você controle seu padrão de cobertura vertical . 
Assim, não importa se você está tocando no nível do chão, em um palco ou voltado para bancos ou arquibancadas . Agora, você pode adaptar seu PA para combinar com o ambiente 
e garantir que cada pessoa da platéia ouça sua apresentação da maneira que você deseja que eles ouçam . Para uma maior resposta dos graves, o Subwoofer Bose®  F1 possui toda a 
potência de uma caixa de graves maior em um design mais compacto, mais fácil de transportar e que cabe em um carro . Um suporte de montagem para o alto-falante é armazenado 
no corpo do subwoofer, tornando a instalação rápida e fácil . O suporte inclui ainda canais de cabos para esconder perfeitamente os fios . Além disso, o alto-falante e o subwoofer 
apresentam caixas de composto leve e alta durabilidade para garantir um transporte fácil e anos de confiabilidade .

Alto-Falante 
F1 Model 812
PA principal de alta potência para bandas, DJs e uso geral
Alto-falante de 1000 watts de longo alcance
Controle vertical flexível com cobertura horizontal de 100°
Módulo flexível único com quatro padrões de cobertura
Um subwoofer de 12” e oito drivers de 2,25”

Subwoofer
F1 (vendido separadamente)
1000 watts de potência
Dois woofers de 10” de alto alcance 
Design compacto e leve
Suporte de montagem integrado para alto-falante F1 Model 812

Benefícios do Sistema

F1 Model 812

Alças Cobertura horizontal de 100°

Subwoofer F1

Fácil de levantar Transportável

Modele seu Som
O Alto-falante Bose® F1 Model 812 com tecnologia Flexible Array permite que você escol-
ha o tipo de cobertura de que precisa 

Reto (controle vertical mais preciso)

Posição J (ajuste vertical para baixo)
Direciona o som para baixo

e não para cima .

J Reverso (ajuste vertical para cima)
Direciona o som para cima

e não para baixo

Posição C
(ajuste vertical para cima e para baixo)

Código Referência Descrição
031501 F1 Model 812 Flexible Array preto 374847-0110

Código Referência Descrição
031502 F1 Subwoofer 731444-1110 120V
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SISTEMA DE LINE ARRAY
Os sistemas de line array portáteis L1 fornecem uma abordagem para som ao vivo diferente dos outros sistemas . 
Com a utilização da tecnologia Bose® patenteada, os sistemas L1 combinam PA e monitores em uma única unidade altamente portátil . O alto-falante pode ser posicionado atrás ou ao 
lado do artista, e você poderá ouvir o que o público ouve . Os sistemas L1 possuem um design vertical exclusivo e altamente eficaz: uma coluna de pequenos alto-falantes próximos 
um do outro e montados em um gabinete compacto . Um sistema L1 projeta ondas de som para frente e para os lados, oferecendo cobertura a 180º , mas muito pouco para cima e 
para baixo, reduzindo a reverberação indesejada no ambiente . O som amplificado se espalha mais uniformemente em todo o palco e para o público, e o nível de volume cai muito 
mais lentamente do que com um alto-falante convencional . Os componentes leves de intertravamento são fáceis de transportar e configurar . E os alto-falantes verticais exclusivos 
não requerem suportes para alto-falante separados .

L1 Model 1S e 
Módulo de Graves B1

L1 Compact

L1 Model II e
Módulo de Graves B2

Opções de extensão de graves L1

Módulo de Graves B1 Módulo de Graves B2 Amplificador de Potência
PackLite® Model A1

Cobertura Ampla e Uniforme
Os sistemas de line array articulados L1® fornecem 180º de cobertura de som 
horizontal e também um controle vertical extremamente preciso, resultando 
em menor queda no volume ao longo da distância em comparação com os 
alto-falantes convencionais .

Sistema L1® Model II
Público de até 500 pessoas

Superior Lateral

Sistema L1® Model 1S
Público de até 300 pessoas

Superior Lateral

Superior Lateral

Sistema L1® Compact
Público de até 100 pessoas

Posição fechada

Posição estendida

Superior Lateral

Código Referência Descrição

031658 L1 Compacta
Sistema portatil L1 Compact Line Array, Kit contendo:  01 
caixa de som L1 Compacta Power Stand Preta e 01 Extensor 
para caixa de som L1 Compact

031659 L1 Model S1
Sistema portatil L1 Model 1S, Kit contendo: 01 Amp . L1 M1s 
Power Stand, 01 caixa de som L1 M1s Preta e 01 Sub Grave B2 
Bass Module Preto

031660 L1 Model II 
Sistema Portatil L1 Model II, Kit com: 01 Amp . L1 Model II 
Power Stand, 01 caixa de som L1 Model II Cylindrical Radia-
tor Preta E 01 Sub Grave B2 Bass Module Preto

* B1 Módulo grave 351964-0010 preto
031544 B2 Módulo grave 353927-0110 preto
031552 PackLite A1 PackLite Power Amplifier Model A1 120V 351971-0010

SISTEMA DE LINE ARRAY

* Sob encomenda
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SISTEMA DE PA MULTIPOSIÇÕES
O sistema conta com várias posições projetadas para garantir que você sempre produza o melhor som . Portanto, se você colocar o S1 Pro no chão, em uma mesa ou até mesmo 
montado em um pedestal para alto-falante, a cobertura do sistema atenderá à sua aplicação específica de reprodução de som . Além disso, o Auto EQ mantém o som ideal em 
qualquer orientação . O S1 Pro vem com um mixer de três canais completo com controles de reverberação e equalização e uma saída de linha para conexão a outros sistemas . 
Reproduza música de seu dispositivo móvel facilmente usando o streaming por Bluetooth® e tenha um excelente som rapidamente usando o processamento ToneMatch® integrado 
para microfones e violões eletro-acústicos . Baixe o aplicativo Bose® Connect para ter acesso a opções e recursos adicionais, como Stereo Mode, para que você possa transmitir sem 
fio o áudio para um segundo sistema para uma saída ainda mais potente . E por fim, um sistema pequeno que entrega a combinação de desempenho, portabilidade e versatilidade .  
O sistema Bose S1 Pro: um companheiro verdadeiro para praticamente qualquer evento, pronto para funcionar sempre que e onde você precisar dele .

S1 Pro
Som excelente em qualquer lugar com o sistema de PA multiposições Bose S1 Pro . 
Projetado para músicos, DJs e uso de PA geral, o S1 Pro é o sistema completo definitivo 
de PA, monitor de chão, amplificador de prática e música principal .
Pesando 7,1 kg (15,7 lb .), o S1 Pro ultraportátil e resistente é leve e projetado para o trans-
porte sem esforço com o uso de uma alça de transporte conveniente ou do acessório 
Mochila S1 Pro opcional . Apresente-se por horas seguidas em qualquer lugar com o S1 
Pro usando a bateria recarregável de íon de lítio .

Padrões de Cobertura

Suporte para alto-falante Superfície elevada

Inclinação para trás Monitor

Mochila S1 Pro 
(acessório opcional)

S1 Pro Monitor Mode

Código Referência Descrição
032134 S1 Pro Backpack S1 Pro System Mochila 809781-0010 preto
031505 S1 Pro S1 Pro 787930-1120 120V
031506 S1 Pro Slip Cover S1 Pro System Slip Cover 825339-0010 preto



284

Sistema de 
Alto-falantes F1 
Model 812 Flexible 
Array

Sistema L1® 
Model II

Sistema L1® 
Model 1S

Sistema L1® 
Compact S1 Pro system

Posicionamento

Nosso sistema mais 
poderoso e flexível. Alto-
falante de longo alcance 
com módulos flexíveis de 
8 drivers, woofer de 12”, 
amplificador potente e 
Subwoofer F1 opcional

Nosso sistema L1 mais 
avançado, que apresenta 
um line array articulado de 
24 alto-falantes e fornece 
o melhor equilíbrio tonal, 
cobertura e alta potência.

Uma combinação única 
de desempenho e 
portabilidade
que inclui o line array 
articulado de 12 alto-
falantes que oferece 
equilíbrio tonal suave, 
cobertura e alta potência 
de saída.

O sistema L1 menor, 
mais leve e mais fácil de 
configurar, com line array 
articulado curvo de 6 
alto-falantes, que oferece 
equilíbrio tonal suave e 
cobertura e pesa apenas 
13,15 kg (29 lb.).

Projetado para músicos,  
DJs e uso de PA geral, o S1 
Pro é o sistema completo 
definitivo de PA, monitor 
de chão e amplificador 
de prática pronto para 
ser o seu sistema de 
música Bluetooth® que o 
acompanha em todos os 
lugares para praticamente 
qualquer ocasião.

Desempenho 
acústico

O alto-falante F1 Model 
812 Flexible Array fornece 
100 graus de cobertura 
horizontal e 4 padrões 
de cobertura vertical 
selecionáveis. Os alto-
falantes fornecem alto 
desempenho de SPL 
mantendo a nitidez vocal 
e das frequências médias 
substancialmente melhor 
que os alto-falantes 
alimentados eletricamente 
convencionais.

O line array de 24 alto-
falantes articulados 
oferece uma cobertura de 
som horizontal 180 graus 
e também um controle 
vertical extremamente 
preciso, resultando em 
menor queda no volume 
ao longo da distância 
que os alto-falantes 
convencionais.

O line array de 12 alto-
falantes articulados
oferece uma cobertura 
de som horizontal 180 
graus e também um 
controle vertical preciso, 
resultando em menor 
queda no volume ao 
longo da distância 
que os alto-falantes 
convencionais.

O módulo de alto-
falantes L1 Compact 
é menor que os dos 
outros sistemas L1, mas 
produz cobertura de som 
horizontal comparável. 
Os sistemas L1 Model 1S 
e Model II projetam som 
ainda mais longe e com 
menos queda de volume 
que os alto-falantes 
convencionais.

As várias posições com 
Auto EQ permitem que o 
S1 Pro seja colocado no 
chão, em uma mesa ou 
até mesmo montado em 
um suporte para alto-
falante, garantindo que 
você sempre produza o  
melhor som.

Cobertura 100° H x 40° V (Posição C) 180° H x 0° V 180° H x 10° V 180° H x 40° V 120° H x 50° V

SPL máx.
F1 Model 812: 126 dB (Cont.), 
132 dB (Pico) Subwoofer 
F1: 124 dB (Cont.), 130 dB 
(Pico)

115 dB (Cont.), 121 dB (Pico) 112 dB (Cont.), 118 dB (Pico) 106 dB (Cont.), 112 dB (Pico) 103 dB (Cont.), 109 dB 
(Pico)

Baixa 
frequência
(-3 dB)

F1 Model 812: 52 Hz  
Subwoofer F1: 40 Hz 40 Hz 40 Hz 65 Hz 62 Hz

Contrabaixos

Com 1000 watts de potência, 
o Subwoofer Bose F1 possui 
todo o desempenho de uma 
caixa de graves maior em 
um design mais compacto, 
mais fácil de transportar e 
que cabe em um carro. Um 
suporte de montagem
para o Alto-falante Bose F1 
Model 812 Flexible Array é 
integrado diretamente no 
corpo do subwoofer, para 
que você sempre saiba onde
ele está, tornando a 
instalação rápida e fácil.

O suporte de alimentação 
do Model II pode acionar 
dois módulos de graves 
B1 ou um único módulo 
de graves B2. Ele também 
possui uma saída de linha 
de graves, permitindo 
que seja usado com o 
amplificador A1 PackLite® 
para adicionar mais dois 
módulos de graves B1 ou 
um módulo de graves B2.

O suporte de alimentação 
do Model 1S pode acionar 
dois B1s ou um único 
módulo de graves B2

O sistema L1 Compact 
tem um alto-falante de 
graves integrado ao 
suporte de alimentação. 
Ele não é compatível com 
os módulos de graves B1 
ou B2.

O sistema S1 Pro tem um 
alto-falante de graves 
integrado.

E/S

2 mixers de saída  
integrados
1 x entrada combo XLR 
(CH-1)
1 x nível de linha/seleção 
mic (CH-1) 1 x saída  
RCA (CH-2)
1 x entrada ¼” (CH-2) 1 
x HPF
1 x saída XLR de linha

1 x entrada analógica ¼”
1 x saída de módulo de 
graves NL4 1 x porta 
ToneMatch®
1 x controle ajustável
1 x interruptor  
de alimentação
1 x saída de linha de 
graves de ¼”

1 x entrada analógica ¼”
1 x saída de módulo de 
graves NL4 1 x porta 
ToneMatch
1 x controle ajustável
1 x interruptor  
de alimentação

1 x entrada de microfone 1 
x entrada analógica ¹/8”
1 x entrada estéreo RCA 1 
x entrada analógica ¼”
1 saída analógica mono 
¼” 1 x saída RCA

2 x entradas XLR-¼” de 
combinação
1 x entrada auxiliar de  
3,5 mm ( “) ou Bluetooth
1 x saída analógica  
TRS ¼”

Sistema inclui

Alto-falante F1 Model 812 
Flexible Array Subwoofer 
F1 com suporte integrado

Módulos de alto-falante 
superior e inferior do L1 
Model II  
Suporte de alimentação 
do sistema L1
Malas/capas protetoras 
de transporte
Módulo de graves B1 
ou B2 com cabo e capa 
protetora

Extensão inferior e 
módulo superior L1 
Model 1S Suporte de 
alimentação L1 Model 1S
Malas/capas protetoras 
de transporte
Módulo de graves B1 
ou B2 com cabo e capa 
protetora

Módulo de alto-falantes 
L1 Compact
Suporte de alimentação 
do sistema L1 Compact 
com capa protetora
Extensões do sistema L1 
Compact com bolsa de 
transporte de proteção

Sistema S1 Pro  
com bateria

    

SISTEMAS PA

COMPARAÇÃO DE PRODUTOS / VISÃO GERAL
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TONEMATCH®
Assuma o controle de sua música com os mixers T4S e T8S ToneMatch®, mixers digitais compactos de 4 e 8 canais projetadas para artistas . Projetados com mecanismos de  
DSP poderosos e controles do usuário intuitivos, eles oferecem EQ com qualidade de estúdio, dinâmica e processamento de efeitos . Som excelente com processamento Bose®  
ToneMatch® e zEQ integrados, especialmente quando conectados a um sistema Bose L1 ou F1 para controle tonal completo de ponta a ponta .
Reproduza sons com confiança no palco com os mixers ToneMatch resistentes usando controles táteis, telas de LED de fácil leitura e recuperação de cenas . Mixers ToneMatch,  
o companheiro definitivo no palco para artistas .

T4S T8S

Processamento de áudio poderoso

Efeitos atualizados com qualidade de estúdio com processamento de áudio digital 
avançado .
Os efeitos de alta qualidade incluem compressor, limiter, de-esser, noise gate, chorus, 
flanger, phaser, tremolo, delay e reverb .
Processamento Bose® ToneMatch® para instrumentos e vocais com som natural .
O EQ concentra o som das predefinições para ajustes eficazes instantâneos . 
ToneMatch, EQ, dinâmica e efeitos independentes por canal .
Reverberação dedicada para Aux sends e um reverb global para uso em todos os canais .
O EQ de saída master ajuda a compensar a acústica do local .
Otimização tonal completa de ponta a ponta quando usado com Bose L1, F1 e S1

Controle perfeito ao vivo

Indicadores e controles táteis projetados para uso no palco ao vivo por músicos e DJs
Interface do usuário de aprendizado rápido
Delay Tap Tempo integrado, afinador cromático e cenas recuperáveis
A tela de LED e os controles iluminados são fáceis de ler e usar, mesmo em palcos  
com pouca iluminação

Conectividade de alta densidade

Fácil configuração e conexão
Interface de áudio USB compatível com qualquer DAW
Reprodutor de áudio via pendrive
Saída para fones de ouvido para monitoração

Recursos convenientes prontos para show

Hardware resistente com uma tampa magnética para proteger controles e conectores
Inclui um cabo ToneMatch para conexão a um sistema Bose L1 Model II ou L1 Model 1S 
para áudio digital e alimentação (T4S) ou inclui uma fonte de alimentação universal 
(T8S)
A parte inferior permite usar acessórios de montagem de câmeras padrão para manter 
o mixer ToneMatch dentro do alcance

Código Referência Descrição
031565 T4S T4S Tonematch Mixer 785403-0110 120V
031517 T8S T8S Tonematch Mixer 785491-0110 120V
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FREESPACE® FAMÍLIA DE PRODUTOS.
Os produtos FreeSpace são projetados com tecnologias patenteadas e exclusivas para atender às demandas de aplicações comerciais . Eles reproduzem música com profundidade e 
detalhe, ajudando a criar um ambiente que ressalta a experiência do cliente e oferece uma vantagem competitiva às empresas . Anúncios podem ser ouvidos com nitidez em toda a área 
de audição; a música tem um som rico e completo, assim como pretendido por seus criadores; e os sistemas operam com confiança durante o dia inteiro, todos os dias . A Bose tem um 
sistema de música comercial para praticamente qualquer aplicação .

ALTO-FALANTES PARA INSTALAÇÃO
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FreeSpace® 3 Série I e II
Projetado para fornecer aumento de graves com montagem embutida ou de superfície para sistemas de música ambiente novos e existentes . Conta com um woofer de 5,25 pol . 
(133 mm) que oferece graves profundos de até 40 Hz sem distorção audível . Somente para aplicações internas .

ESPECIFICAÇÕES
Resumo técnico
Resposta de frequência: (+/-3 dB) 50 Hz - 230 Hz
Faixa de frequência: (-10 dB) 40 Hz - 315 Hz
Dispersão nominal: Omnidirecional abaixo de 200 Hz
Long-term power handling: 70/100 V: 200 W (800 W peak) mono 
Baixa impedância 50 W (200 W peak) por canal estéreo ou 100 W (400 W peak) mono
Sensibilidade (SPL / 1 W a 1 m): Por canal: SPL de 76 dB  (Mono: SPL de 79 dB)
SPL máximo a 1 m: Por canal: SPL de 96 dB (SPL peak de 102 dB) Mono: SPL de 102 dB 
(SPL peak de 108 dB)
Impedância nominal: 5 mono direto (transformador de derivação
Físico
Gabinete: Composto de madeira de alta densidade com laminado de PVC de cor sólida
Ambiental: Somente para uso interno
Conectores: Terminal com parafusos

Suspensão / Montagem: Suporte de parede incluído (preso ao módulo)
Dimensões: 356 mm x 191 mm x 342 mm (14 pol . x 7,5 pol . x 13,5 pol .) 
Largura, suporte anexado: 222 mm (8,8 pol .)
Peso líquido: 7,9 kg (17,5 libras) – com suporte
Cor: Preta, branca, pode ser pintado
Conteúdo da embalagem: 1 alto-falante

FreeSpace® DS 16F
Alto-falante full range de entrada, projetado para música ambiente e reprodução de fala em uma ampla variedade de aplicações instaladas . Padrão largo e uniforme de 140°  
e faixa de frequência de até 80 Hz . Somente para aplicações internas .

ESPECIFICAÇÕES
Resumo técnico
Resposta de frequência: 95 Hz - 17 kHz
Faixa de frequência: 80 Hz - 19 kHz
Dispersão nominal: 140° cônica
Long-term power handling: w 16 W (64 W peak) 
Sensibilidade: SPL de 84 dB SPL máximo a 1 m SPL de 96 dB (SPL peak de 102 dB) 
Impedância nominal 8 (transformador de derivação)
SPL máximo a 1 m: Por canal: SPL de 96 dB (SPL peak de 102 dB) Mono: SPL de 102 dB 
(SPL peak de 108 dB)
Físico
Gabinete: PC/ABS
Ambiental: Somente para uso interno
Conectores: Três terminais em barramento . Acessório opcional disponível para uso 
quando o conector cerâmico e o fusível térmico são necessários . Bitola dos cabos: 18 
AWG (0,8 mm) a 14 AWG (2,0 mm)

Suspensão / Montagem: Três braços de montagem integrados de rápida instalação . 
Três pontos de montagem na parte traseira do gabinete para uso com acessório opcio-
nal de kit de montagem suspensa . Conexão do cabo de segurança: furo com diâmetro 
de 8,9 mm (0,35 pol .) na caixa de derivação
Peso líquido: 7,9 kg (17,5 libras) – com suporte
Dimensões: Diâmetro do flange externo: 239 mm (9,4 pol .) 
Profundidade: 176 mm (6,9 pol .) Diâmetro do furo no teto: 203 mm (8,0 pol .)
Peso líquido: 1,9 kg (4,4 libras) 
Cor: Preta, branca, pode ser pintado
Conteúdo da embalagem: 1 alto-falante
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FreeSpace® DS 16S e DS16SE 
Alto-falante full range de entrada com montagem de superfície projetados para música ambiente e reprodução de fala em uma ampla variedade de aplicações instaladas . Padrão de 
cobertura largo de 170° x 160° e faixa de frequência de até 80 Hz . O DS 16S é somente para aplicações internas. O DS 16SE é para aplicações internas e externas.

ESPECIFICAÇÕES
Resumo técnico
Resposta de frequência (+/-3dB): 95 Hz - 17 kHz 
Faixa de frequência: (-10 dB) 80 Hz - 19 kHz
Dispersão nominal: 170° H x 160° V
Long-term power handling: 16 W (64 W peak)
Sensibilidade (SPL / 1 W a 1 m): SPL de 84 dB SPL máximo a 1 m
SPL de 96 dB (SPL peak de 102 dB) 
SPL máximo a 1 m: Por canal: SPL de 96 dB (SPL peak de 102 dB)
Mono: SPL de 102 dB (SPL peak de 108 dB)
Impedância nominal: 8 (transformador de derivação) 
Físico
Gabinete: PC/ABS (branco), polipropileno (preto); texturizado 
Ambiental: DS 16S: Somente para uso interno DS 16SE: Uso externo conforme 
IEC 529 IP55
Conectores: Barramento com três terminais integrado em suporte de monta-
gem incluído . Acessórios opcionais disponíveis para uso quando o conector 
cerâmico e o fusível térmico são necessários . Bitola dos cabos: 18 AWG (0,8 mm) 
a 14 AWG (2,0 mm)

Suspensão / Montagem: O suporte incluído permite posições de montagem horizontal 
ou vertical, ambas com ajuste de inclinação ou rotação . Furo na parte traseira do gabi-
nete para parafuso autoatarraxante nº 8 ou M4 para uso com corrente de segurança . 
Dimensões: 124 mm x 250 mm x 117 mm (4,9 pol . x 9,9 pol . x 4,6 pol .) Profundidade com 
suporte para montagem em parede: 161 mm (6,4 pol .) 
Peso líquido: 1,8 kg (4,0 libras)
Cor: Preta, branca, pode ser pintado
Conteúdo da embalagem: 1 alto-falante, suporte de montagem

FreeSpace® DS 40F
Alto-falante embutido versátil, de alto desempenho, full range, projetado para música ambiente e ao vivo e reprodução de fala em uma ampla variedade de aplicações instaladas . 
Padrão cônico de 125° de alta potência com uma faixa de frequência de até 70 Hz . Somente para aplicações internas .

ESPECIFICAÇÕES
Resumo técnico
Resposta de frequência (+/-3dB): 80 Hz - 17 kHz 
Faixa de frequência: (-10 dB) 70 Hz - 19 kHz
Dispersão nominal: 125° cônica
Long-term power handling: 40 W (160 W peak)
Sensibilidade (SPL / 1 W a 1 m): SPL de 87 dB SPL máximo a 1 m 
SPL de 103 dB (SPL peak de 109 dB) SPL de 96 dB (SPL peak de 102 dB) 
Impedância nominal: 8 (transformador de derivação)
Físico
Gabinete: Polipropileno (defletor dianteiro), aço com revestimento em pó 
(gabinete traseiro) 
Ambiental: DS 16S: Somente para uso interno 
Conectores: Três terminais em barramento; dois terminais em barramento  
(variação de 8 ohms) . Acessório opcional disponível para uso quando o conec-
tor cerâmico e o fusível térmico são necessários . Bitola dos cabos: 18 AWG (0,8 
mm) a 14 AWG (2,0 mm)

Suspensão / Montagem: Três braços de montagem integrados de rápida instalação . 
Três pontos de montagem na parte traseira do gabinete para uso com acessório opcio-
nal de kit de montagem suspensa . Conexão do cabo de segurança: furo com diâmetro 
de 8,9 mm (0,35 pol .) na caixa de derivação
Dimensões: Diâmetro do flange externo: 300 mm (11 .8 pol .) Profundidade: 153 mm (6,0 
pol .) Diâmetro do furo no teto: 267 mm (10,5 pol .)
Peso líquido: 3,76 kg (8,3 libras) – com transformador 
Cor: Preta, branca, pode ser pintado
Conteúdo da embalagem: 1 alto-falante
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ALTO-FALANTES PARA INSTALAÇÃO ALTO-FALANTES PARA INSTALAÇÃO

FreeSpace® DF 40SE
Alto-falante versátil, de alto desempenho, full range com montagem de superfície projetado para música ambiente e em primeiro plano e reprodução de fala em uma ampla  
variedade de aplicações instaladas . Padrão de cobertura de 125° x 125° de alta potência com uma faixa de frequência de até 70 Hz . Para aplicações internas e externas .

ESPECIFICAÇÕES
Resumo técnico
Resposta de frequência (+/-3dB): 80 Hz - 17 kHz 
Faixa de frequência: (-10 dB) 70 Hz - 19 kHz
Dispersão nominal: 125° H x 125° V
Long-term power handling: 40 W (160 W peak)
Sensibilidade (SPL / 1 W a 1 m): SPL de 87 dB SPL máximo a 1 m
SPL de 103 dB (SPL peak de 109 dB) 
Impedância nominal: 8 (transformador de derivação) 
Físico
Gabinete: PC/ABS (branco), texturizado 
Ambiental: Uso externo conforme IEC 529 IP55
Conectores: Três terminais em barramento integrados em suporte de mon-
tagem incluso . Acessórios opcionais disponíveis para uso quando o conector 
cerâmico e o fusível térmico são necessários . Bitola dos cabos: 18 AWG (0,8 mm) 
a 14 AWG (2,0 mm) 

Suspensão / Montagem: O suporte incluso permite posições de montagem horizontal 
ou vertical, ambas com ajuste de inclinação ou rotação . Furo na parte traseira do 
gabinete para parafuso M4 x 14 mm para uso com corrente de segurança 
Dimensões: 159 mm x 326 mm x 175 mm (6,3 pol . x 12,8 pol . x 6,9 pol .) Profundidade com 
suporte para montagem em parede: 238 mm (9,4 pol .) 
Peso líquido: 3,9 kg (8,5 libras)
Cor: Preta, branca, pode ser pintado
Conteúdo da embalagem: 1 alto-falante, suporte de montagem

FreeSpace® DS 100F
Alto-falante embutido destacado, de alto desempenho, alcance ampliado projetado para música em primeiro plano e reprodução de fala em uma ampla variedade de aplicações 
instaladas . Padrão cônico de 160° de alta potência e amplo com uma faixa de frequência de até 60 Hz . Somente para aplicações internas .

ESPECIFICAÇÕES
Resumo técnico
Resposta de frequência (+/-3dB): 75 Hz - 18 kHz 
Faixa de frequência: (-10 dB) 60 Hz - 20 kHz
Dispersão nominal: 160° cônica
Long-term power handling: 100 W (400 W peak)
Sensibilidade (SPL / 1 W a 1 m): SPL de 85 dB SPL máximo a 1 m 
SPL de 105 dB (SPL peak de 111 dB)
Impedância nominal: 8 (transformador de derivação)
Físico
Gabinete: Polipropileno (defletor dianteiro), aço com revestimento em pó 
(gabinete traseiro) 
Ambiental: Somente para uso interno 
Conectores: Três terminais em barramento . Acessório opcional disponível para 
uso quando o conector cerâmico e o fusível térmico são necessários . Bitola dos 
cabos: 18 AWG (0,8 mm) a 14 AWG (2,0 mm) 

Suspensão / Montagem: Três braços de montagem integrados de rápida instalação . 
Três pontos de montagem na parte traseira do gabinete para uso com acessório opcio-
nal de kit de montagem suspensa . Conexão do cabo de segurança: furo com diâmetro 
de 8,9 mm (0,35 pol .) na caixa de derivação 
Dimensões: Diâmetro do flange externo: 299 mm (10,5 pol .) Profundidade: 210 mm (8,2 
pol .) Diâmetro do furo no teto: 267 mm (10,5 pol .)
Peso líquido: 5,9 kg (13,0 libras)
Cor: Preta, branca, pode ser pintado
Conteúdo da embalagem: 1 alto-falante
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FreeSpace® DS 360 Series II
Alto-falante ambiental full range projetado para se mesclar com o cenário em aplicações no solo ou acima do solo, como shopping centers, restaurantes ao ar livre, resorts e 
parques temáticos . Conta com cobertura horizontal de 360° e faixa de frequência de até 60 Hz . Para aplicações internas e externas .

ESPECIFICAÇÕES
Resumo técnico
Resposta de frequência (+/-3dB): 70 Hz - 10 kHz 
Faixa de frequência: (-10 dB) 60 Hz - 15 kHz
Dispersão nominal: 360° H x 50º V 
Long-term power handling: 80 W (320 W peak)
Sensibilidade (SPL / 1 W a 1 m): SPL de 87 dB SPL máximo a 1 m 
SPL de 100 dB (SPL peak de 106 dB)
Impedância nominal: 4 (transformador de derivação)
Físico
Gabinete: Polipropileno reforçado com vidro, texturizado 
Ambiental: Uso externo conforme IEC 529 IP35
Conectores: Cabo externo com vários fios e porcas inclusos
Suspensão / Montagem: Três (3) furos nº 10 (M4) na base  Três parafusos nº 10 M4 
necessários 
Dimensões: Diâmetro: 368 mm (14,5 pol .) Altura: 379 mm (14,9 pol .)
Peso líquido: 6,6 kg (14,5 libras)
Cor: Verde
Conteúdo da embalagem: 1 alto-falante

FreeSpace® ZA 250-LZ/190-HZ
Os amplificadores de zona FreeSpace ZA 250-LZ e ZA 190-HZ da Bose® são projetados para oferecer amplificação básica e expansão do sistema sonoro ao usar processamento de 
sinais frontais de produtos como amplificadores de zona integrada FreeSpace IZA 250-LZ / IZA 190-HZ e processadores de som ControlSpace .®

ESPECIFICAÇÕES
Resumo técnico 
Poder de amplificação:
Amplificador de zona FreeSpace ZA 250-LZ: 2 x 50 W a 4 Ω, 2 x 25 W a 8 
Amplificador de zona FreeSpace ZA 190-HZ: 1 x 90 W a 70/100 V 
Resposta de frequência:
Amplificador de zona FreeSpace ZA 250-LZ: 20 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, a 1 W referência 1 kHz)  
Amplificador de zona FreeSpace® ZA 190-HZ: 60 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, a 1 W referência 1 
kHz) 
THD+N:
Amplificador de zona FreeSpace ZA 250-LZ: ≤0,3% (com potência nominal completa)  
Amplificador de zona FreeSpace ZA 190-HZ: ≤1% (com potência nominal completa)

Faixa dinâmica: 
Amplificador de zona FreeSpace ZA 250-LZ: 88 dB Amplificador de zona FreeSpace ZA 
190-HZ: 88 dB 
Canais de entrada:
 1 não balanceado 
Físico:
Unidades de espaço no rack 1 unidade de rack de altura, largura de meio rack
Dimensões:
45 mm x 214 mm x 302 mm (1,8 pol . x 8,4 pol . x 11,9 pol .)
Peso líquido:
Amplificador de zona FreeSpace ZA 250-LZ: 2,0 kg (4,4 libras)  Amplificador de zona 
FreeSpace ZA 190-HZ: 3,0 kg (6,7 libras)
Sistema de refrigeração:
Convecção natural

ALTO-FALANTES E AMPLIFICADORES DE ZONA
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ALTO-FALANTES E AMPLIFICADORES DE ZONA AMPLIFICADORES DE ZONA INTEGRADOS

FreeSpace® IZA 250-LZ/190-HZ
Para música ambiental e em primeiro plano e aplicações de anúncios, os amplificadores de zona integrados FreeSpace IZA 250-LZ e IZA 190-HZ da Bose são projetados para oferecer 
som de alta qualidade, configuração simplificada e operação diária facilitada, além da flexibilidade de expandir quando são necessários mais alto-falantes . Quando utilizados com 
alto-falantes FreeSpace DS 16 e DS 40, é possível obter uma otimização sonora ainda maior por meio de presets de EQ embutidos e selecionáveis .

ESPECIFICAÇÕES
Resumo técnico 
Poder de amplificação:
Amplificador de zona FreeSpace ZA 250-LZ: 2 x 50 W a 4 Ω, 2 x 25 W a 8 
Amplificador de zona FreeSpace ZA 190-HZ: 1 x 90 W a 70/100 V 
Resposta de frequência:
Amplificador de zona FreeSpace ZA 250-LZ: 20 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, a 1 W referência 1 kHz)  
Amplificador de zona FreeSpace® ZA 190-HZ: 60 Hz - 20 kHz (+0/-3 dB, a 1 W referência 1 kHz) 
THD+N:
Amplificador de zona FreeSpace ZA 250-LZ: ≤0,3% (com potência nominal completa) 
Amplificador de zona FreeSpace ZA 190-HZ: ≤1% (com potência nominal completa)

Faixa dinâmica: 
Amplificador de zona FreeSpace ZA 250-LZ: 88 dB Amplificador de zona FreeSpace ZA 
190-HZ: 88 dB 
Canais de entrada:
 1 não balanceado 
Físico:
Unidades de espaço no rack 1 unidade de rack de altura, largura de meio rack
Dimensões:
45 mm x 214 mm x 302 mm (1,8 pol . x 8,4 pol . x 11,9 pol .)
Peso líquido:
Amplificador de zona FreeSpace ZA 250-LZ: 2,0 kg (4,4 libras)  Amplificador de zona 
FreeSpace ZA 190-HZ: 3,0 kg (6,7 libras)
Sistema de refrigeração:
Convecção natural

PANARAY® FAMÍLIA DE PRODUTOS 

As expectativas do cliente em relação a sistemas de som mudaram de forma 
considerável . Os sistemas modernos exigem música com calor e emoção, 
enquanto mantêm anúncios limpos e inteligíveis . A família de produtos Panaray 
oferece a cobertura, o desempenho e a flexibilidade necessários para superar 
essas expectativas do cliente . Os produtos Panaray reproduzem música e fala 
com nitidez e potência, e o design agradável aos olhos ajuda-os a se mesclarem 
sem atrapalhar em praticamente qualquer ambiente .
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Panaray® MA12 Line Array Modular de Médios/Agudos
Ampla cobertura horizontal de 145° . Projetado para oferecer inteligibilidade vocal excepcional em espaços com problemas acústicos . O gabinete em forma de coluna fina se mescla 
com praticamente qualquer decoração . Somente para aplicações internas .

ESPECIFICAÇÕES
Resumo técnico
Resposta de frequência (+/-3dB): 155 Hz - 12 kHz 
Faixa de frequência: (-10 dB) 100 Hz - 16 kHz
Dispersão nominal: 145° H x 20º V 
Long-term power handling: 300 W (1200 W peak)
Sensibilidade (SPL / 1 W a 1 m): SPL de 88 dB SPL máximo a 1 m 
SPL de 113 dB (SPL peak de 119 dB)
Impedância nominal: 8
Físico
Gabinete: Aço com revestimento em pó, preto ou branco
Ambiental: Somente para uso interno
Conectores: Dois (2) conectores Speakon®
Neutrik® NL4 ligados em paralelo
Um (1) barramento com dois condutores
Suspensão / Montagem: Quatro (4) inserções rosqueadas x M6 
Dimensões: 984 mm x 105 mm x 128 mm (38,8 pol . x 4,2 pol . x 5,0 pol .) 
Peso líquido: 8,5 kg (19 libras)
Cor: Preta, branca, pode ser pintado
Conteúdo da embalagem: 1 alto-falante

Panaray® MA12EX Line Array Modular de Full Range
A configuração de alto-falantes Articulated Array® oferece cobertura horizontal mais ampla de 160°, e componentes resistentes a intempéries permitem o uso em aplicações 
externas . Projetado para oferecer inteligibilidade vocal excepcional em espaços com problemas acústicos . O gabinete em forma de coluna fina se mescla com praticamente qualquer 
decoração . Para aplicações internas e externas .

LINE ARRAYS MODULARES

ESPECIFICAÇÕES
Resumo técnico
Resposta de frequência (+/-3dB): 75 Hz - 13 kHz 
Faixa de frequência: (-10 dB) 58 Hz - 16 kHz
Dispersão nominal: 160° H x 20º V 
Long-term power handling: 150 W (600 W peak)
Sensibilidade (SPL / 1 W a 1 m): SPL de 87 dB SPL máximo a 1 m 
SPL de 109 dB (SPL peak de 115 dB)
Impedância nominal: 8
Físico
Gabinete: Aço com revestimento em pó, preto ou branco
Ambiental: Uso externo conforme IEC 529 IPX5
Conectores: Dois (2) conectores Speakon®
Neutrik® NL4 ligados em paralelo
Um (1) barramento com dois condutores
Suspensão / Montagem: Seis (6) inserções rosqueadas x M6 (parte traseira)
Dimensões: 985 mm x 104 mm x 139 mm (38,8 pol . x 4,1 pol . x 5,5 pol .) 
Peso líquido: 9,4 kg (21 libras)
Cor: Preta, branca, pode ser pintado
Conteúdo da embalagem: 1 alto-falante
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LINE ARRAYS MODULARES

ControlSpace® SP-24
O processador de som ControlSpace SP-24 da Bose® facilita a otimização de sistemas de som portáteis e 2x4 instalados . Utilize a interface no painel frontal intencionalmente sim-
ples para operações básicas ou o intuitivo software SP-24 Editor para obter acesso completo a todas as configurações de processamento de sinal .

ESPECIFICAÇÕES
Resumo técnico
Faixa dinâmica
107 dB (típico)
Taxa de amostragem
48 kHz
Canais de entrada
2 canais
Canais de saída
4 canais
Físico
Dimensões
45 mm x 483 mm x 218 mm (1,8 pol . x 19 pol . x 8,6 pol .)
Peso líquido
2,7 kg (5,9 libras)

PROCESSADOR DE SOM


