Ceiling Theater Series
Principais Características
Arandela injetada em Termoplástico de Engenharia na cor branca, alta rigidez e resistência a
umidade e maresia.
Discreta para instalação em gesso, forro e paredes.
Peças metálicas com dupla proteção, garante durabilidade contra corrosão.
Grade de proteção em alumínio na cor branca.
Cone de celulose fabricado com fibras longas.(CFR)
Cone PP (injetado em polipropileno)a prova dágua e maresia, garante alta rígidez e
durabilidade.(CXC)
R
Borda de borracha em TPR (Santoprene ) sobre injetada ao cone, elimina fadiga e garante
respostas com baixa distorção.
Parafusos de fixação em aço inox.
MODELO
BSA- CFR60 - Q
BSA- CFR60 - R
BSA- CXC60 - Q
BSA- CXC60 - R

Impedância
Nominal (Ohms)
8
8
8
8

Resposta de
Frequêcia (Hz)
100-18K
100-18K
60-20K
60-20K

40/80
40/80
60/120
60/120

91
91
90
90

Potência
Nominal/Máxima(W)

SPL
(db/W/m)

Dimensões
Dimensões em (mm)
MODELO

A

C

B

74

199

223

BSA - CFR60 - R/ CXC60 - R

72

205

230

BSA - CFR60- Q/ CXC60- Q

A

B

A

B

C

C

Prezado Cliente,
O produto da linha Ceiling que você adquiriu foi projetado com uso das mais
modernas técnicas eletroacusticas e o auxílio de softwares de última geração.
Na sua manufatura foram empregados materias “hi-tech” e processos de
produção rigidamente controlados, resultando num produto de alta
performace e extrema confiabilidade. Seja numa instalação comercial ou em
um Home Theater residencial, um produto BSA proporcionará uma
reprodução sonora de altíssima qualidade.

BSA - CFR60-R/CXC60-R
The Sound of Excelence

Linha Ceiling
CONDIÇÕES DE GARANTIA
1. Apresentar nota fiscal de compra.
2. A garantia ora concedida engloba tão somente
a substituição ou o conserto do produto
defeituoso, não responsabilizando a BSA pelo
pagamento de qualquer indenização, seja a que
título for.
3. Caso seja detectado algum defeito de
fabricação do produto e o conserto não seja
possível, a pena máxima cabível em decorrencia
deste defeito será a reposição do produto.
4.Caso a BSA decida modificar ou alterar o
desenho e/ou a realizar melhorias neste produto,
não será obrigada a incluir estas mudanças em
qualquer produto anteriormente fabricado.

BSA - CFR60-Q/CXC60-Q
Manual do Usuário
DEFEITOS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA
1. O produto perderá a garantia se na análise for
contatada a ocorrência de modificações ou reparos
por empresa ou pessoa não autorizada pela BSA ou
apresentar alguma violação das caracteristica
originais deste produto.
2. Defeitos causados por acidentes. Mau uso, desgaste
natural, falta de manutenção, variação de voltagem,
sobrecarga, raios e outros eventos de força maior.
3. Defeitos decorrentes de instalação ou operação
incorreta.
4. Defeitos decorrentes de modificações/ reparos
/tentativa por serviço de manutenção não autorizado.
5. Defeitos decorrentes de uso de peças
sobressalentes não originais.
6. Outros defeitos causados por condições ou
circunstâncias fora do controle do fabricante.
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