
MICROHD HD400
Bem-Vindo à Behringer
Muito obrigado pela sua confi ança nos produtos BEHRINGER, que demonstrou com a compra 

do MicroHD HD400.

Este Hum Destroyer de elevada qualidade pode ser confi gurado de várias formas:

• eliminação de ruído de 50 Hz

• interrupção do circuito de retorno à terra

• conversão automática de sinais não simétricos a simétricos e vice-versa

Para garantir sempre uma excelente transferência de sinais, o HD400 não pode falhar 

nenhuma confi guração.

Ligações

(1) (2)

Ligação do HD400

(1) Ambas as entradas do HD400, INPUT 1 e INPUT 2 são entradas estéreo 6,3 mm.

(2) Ambas as saídas do HD400, OUTPUT 1 e OUTPUT 2 são conectores estéreo 6,3 mm.

NÚMERO DE SÉRIE. O número de série do HD400 encontra-se na parte inferior do aparelho.

◊ O HD400 é um aparelho passivo. Por conseguinte, não é necessária alimentação 
de corrente.

Aplicações
Na imagem seguinte, é apresentado um exemplo de como pode ligar o MicroHD HD400 na 

sua confi guração.
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Cablagem do HD400

Garantia Limitada
Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito 

da garantia limitada do MUSIC group, favor verifi car detalhes na íntegra através do website 

music-group.com/warranty.



MICROHD HD400
Dados Técnicos

Entradas de Linha

Tipo  Conector estéreo 6,3 mm, simétrico

Impedância de entrada cerca de 500 Ω

Saídas

Tipo  Conector estéreo 6,3 mm, simétrico

Impedância  cerca de 600 Ω

Dimensões/Peso

Dimensões (A x P x L) cerca de 32 x 57 x 104 mm (1,3 x 2,3 x 4,1")

Peso cerca de 0,18 kg (0,4 lbs)

A empresa BEHRINGER envida esforços contínuos no sentido de assegurar o maior standard de qualidade possível. 

Modifi cações necessárias serão realizadas sem aviso prévio. Os dados técnicos e a imagem do aparelho poderão, por este 

motivo, apresentar diferenças em relação às indicações e fi guras fornecidas.

1. Leia estas instruções.

2. Guarde estas instruções.

3. Preste atenção a todos os avisos.

4. Siga todas as instruções.

5. Não utilize este dispositivo perto de água.

6. Limpe apenas com um pano seco.

7. Não obstrua as entradas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

8.  Não instale perto de quaisquer fontes de calor tais como radiadores, bocas de ar quente, fogões de sala ou outros 

aparelhos (incluindo amplifi cadores) que produzam calor.

9.  Não anule o objectivo de segurança das fi chas polarizadas ou do tipo de ligação à terra. Uma fi cha polarizada dispõe 

de duas palhetas sendo uma mais larga do que a outra. Uma fi cha do tipo ligação à terra dispõe de duas palhetas e 

um terceiro dente de ligação à terra. A palheta larga ou o terceiro dente são fornecidos para sua segurança. Se a fi cha 

fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um electricista para a substituição da tomada obsoleta.

10.  Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou apertos, especialmente nas fi chas, extensões, e no local de saída da 

unidade. Certifi que-se de que o cabo eléctrico está protegido. Verifi que particularmente nas fi chas, nos receptáculos e 

no ponto em que o cabo sai do aparelho.

11. O aparelho tem de estar sempre conectado à rede eléctrica com o condutor de protecção intacto.

12.  Se utilizar uma fi cha de rede principal ou uma tomada de aparelhos para desligar a unidade de funcionamento, esta 

deve estar sempre acessível.

13. Utilize apenas ligações/acessórios especifi cados pelo fabricante.

14.  Utilize apenas com o carrinho, estrutura, tripé, suporte, ou mesa especifi cados pelo fabricante ou vendidos com o 

dispositivo. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/dispositivo para evitar danos 

provocados pela terpidação. 

15. Desligue este dispositivo durante as trovoadas ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.

16.  Qualquer tipo de reparação deve ser sempre efectuado por pessoal qualifi cado. É necessária uma reparação sempre 

que a unidade tiver sido de alguma forma danifi cada, como por exemplo: no caso do cabo de alimentação ou fi cha 

se encontrarem danifi cados; na eventualidade de líquido ter sido derramado ou objectos terem caído para dentro do 

dispositivo; no caso da unidade ter estado exposta à chuva ou à humidade; se esta não funcionar normalmente, 

ou se tiver caído.

17.  Correcta eliminação deste produto: este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os 

resíduos domésticos, segundo a Directiva REEE (2012/19/EU) e a legislação nacional. Este produto deverá ser levado 

para um centro de recolha licenciado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). 

O tratamento incorrecto deste tipo de resíduos pode ter um eventual impacto negativo no ambiente e na saúde humana 

devido a substâncias potencialmente perigosas que estão geralmente associadas aos EEE. Ao mesmo tempo, a sua 

colaboração para a eliminação correcta deste produto irá contribuir para a utilização efi ciente dos recursos naturais. 

Para mais informação acerca dos locais onde poderá deixar o seu equipamento usado para reciclagem, é favor contactar 

os serviços municipais locais, a entidade de gestão de resíduos ou os serviços de recolha de resíduos domésticos.

O MUSIC Group não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, 

de qualquer descrição, fotografi a, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modifi cações sem 

aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. MIDAS, KLARK TEKNIK, TURBOSOUND, BEHRINGER, BUGERA e DDA são 

marcas ou marcas registradas do MUSIC Group IP Ltd. © MUSIC Group IP Ltd. 2015 Todos direitos reservados. 

Instruções de 
Segurança Importantes


