
APRESENTAÇÃO

O Balad20 é um cubo amplificado compacto projetado para várias 
aplicações. Possui entrada para microfone, entrada para violão 
elétrico, entradas RCA para conexão de CD, MP3, DVD ou iPod e  
saída RCA para conexão à mesas de som. Tem como destaque o 
efeito eco/delay que pode ser utilizado tanto na voz como no violão.

GUITAR LEVEL  -  controla  o volume  da  entrada de violão elétrico 
GUITAR INPUT.

DESCRIÇÃO  E  OPERAÇÃO DOS CONTROLES

NOTAS IMPORTANTES

Mantenha o aparelho sempre limpo através do uso de um pano 
macio e levemente umedecido. Não utilize thinner ou produtos 
abrasivos que possam descolorir ou riscar o revestimento e a 
pintura do aparelho.

Nunca abra o aparelho. Internamente há tensões perigosas que 
podem colocar sua segurança em risco. Apenas um técnico 
especializado está habilitado para realizar esse serviço.

Verifique a chave de voltagem 127/220V e a 
tensão da rede elétrica antes de conectar o cabo de 
força do amplificador à tomada.

MICROPHONE LEVEL  -  controla  o volume  da  entrada de 
microfone  MIC INPUT.

LOW - controla o nível das baixas frequências (graves).

HIGH - controla o nível das altas frequências (agudas).

Todos os direitos reservados     http://www.landscapeaudio.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Energia ....................................................  Bi-Volt 127/220Vac
Consumo (repouso/pico) ............................................. 15/40W
Potência Máxima ....................................................... 20Wrms
Impedância do Alto-falante .............................................. 8 Ω
Distorção Harmonica Total ........ THD+N <0,01% @100mV @ 1Khz
Jacks ................... Guitar Input, Mic Input, CD Aux Input, Line Out
Dimensões (LxAxP) ..................................... 300x285x180 mm
Peso ........................................................................... 4.5 Kg

Tenha certeza de que o amplificador esteja  

desligado antes de iniciar as conexões.

CONEXÕES

ECHO  -  controla  o nivel de volume do efeito echo no sinal das 
entradas  GUITAR INPUT e  MIC INPUT.

CD AUX  -  controla  o volume  da  entrada auxiliar  CD AUX INPUT.

GUITAR INPUT - entrada para conexão de violão elétrico

MIC INPUT - entrada para conexão de microfone

CD AUX INPUT - entrada auxiliar para conexão de CD Player, MP3 
Player, DVD Player, entre outros.

LINE OUT - saída de sinal com nivel de linha, para conexão à outros 
equipamentos.

 


