


     O LM408E é um gerenciador digital de sistemas projetado para uso em 
-

de 24-bits de alta performance. O “high-bit DSP” previne contra ruídos e 

Apresenta um completo conjunto de parâmetros como nível de entradas 
e saídas, ajuste de tempo de atraso (delay), polaridade absoluta, 8 bandas 

• 
• 
• Taxa de amostragem de 96kHz
• Conversores A/D de alta performance em 24bits
• Resolução de 1Hz
• 8 Equalizadores (Magnitude ou Fase) para cada entrada e saída
• 
• 
• Ajuste de nível preciso, polaridade absoluta e ajuste de tempo (delay)
• CPU e DSP atualizaveis via computador
• Chaves individuais por canal com possibilidade de agrupamento (link)
• Display LCD com 2 linhas de 16 caracteres cada
• Bargraphs com 5 segmentos de leds em todas as entradas e saídas
• Memória para armazenamento de até 30 programas
• Chave de segurança
• 

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICAÇÕES

completas.
    Fornece controle preciso de frequências com resolução de 1Hz. As 

-
gurado em tempo real pelo painel frontal ou via software intuitivo LM 
CONTROL, acessado pela porta RS232, interface USB e Ethernet. Atu-
alizações do software para CPU e DSP feitos via computador possibilitam 
atualizações dos algorítimos e funções. Armazenamentos múltiplos e um 
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DADOS TÉCNICOS
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DADOS
TÉCNICOSLM408E Loudspeaker

Management System

4

Impedância de entrada
Impedância de saída

Máximo nível
Tipo

>10k Ohms
50 Ohms
+20dBu
Eletronicamente balanceada

Entrada e saída

+/- 0,1dB (20Hz a 30kHz
115dB
>60dB (50Hz a 10kHz)
<-100dB 
0,002% (1kHz @ +4dBu)

Características de Áudio

Características do processamento

-40dB a +15dB em passos de 0,25dB
+/-
até 650ms por entrada/saída

Ganho
Polaridade

Delay

Controles de Parâmetro de Áudio

8 por entrada/saída
Paramétrico, Hi-Shelf, Lo-Shelf
-30dB a +15dB em passos de 0,25 dB
0,02 a 3,61 oitava (Q=0,3 a 72)
1 por entrada, 31 bandas

Equalizadores variáveis
Tipo

Ganho
Banda

Equalizador gráfico

Equalização

Filtros individuais por entrada/saída
Butterworth, Linkitz Riley, Bessel
6 a 48dB/oitava

Crossover

Compressor por entrada
limiter por saída
-20dBu a +20dBu
0,3 a 100ms
2 a 32x o tempo de attack

Compressores e Limiters

Resposta de frequência
Range dinâmico

CMRR
Crosstalk
Distorção

Taxa de Amostragem
Conversores Analógicos

Latência

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

40-Bit Ponto Flutuante
96kHz
Alta perfomance 24 bit
1,5ms

2x
Tipo

Slope

1x
1x

Attack
Release

30
milissegundos, pés e metros
36 passos/oitava, 1Hz de resolução
Senha
6 caracteres

Parâmetros do sistema

Número de programas
Unidade para delay

Modos de frequência
Chave de segurança

Nomes para canal

2x16 caracteres LCD
Bargraph 5 leds
12x Mute, 6x controle de menu, 
1x encoder

Controles painel frontal

Display
Medidores de nível

Teclas

XLR
Fêmea DB-9
Tipo B
RJ45
NBR14.136

Conectores

Analógico
RS-232

USB
Ethernet
Energia

90-240 VAC (50/60Hz) - 20VA
483 x 44 x 229mm (1U)
4,6kg

Informações gerais

Alimentação
Dimensões

Peso

No intuito da melhoria de nossos produtos, as características contidas nesta ficha de dados técnicos poderão ser alteradas sem prévio aviso.

Attack do Brasil Indústria e Comércio de Aparelhos de Som LTDA.

www.attack.com.br attack@attack.com.br
Fone: (43) 2102.0100


