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MIXERS C2/C2S
MIXERS ULTRA COMPACTOS

Os mixers da série C2 são ultra compactos, de alta qualidade, que 
oferecem recursos normalmente encontrados em consoles maiores e 
mais caras. Todos os modelos oferecem 2 bandas de EQ em todos os 
canais, auxiliares para processadores de efeitos, controle pan/balance e 
controles de entrada de nível e ganho. 
A seção de saída também oferece todos os recursos, como saídas 
estéreo com jacks de ¼”, playback/gravação por RCA phono e USB 
(para os modelos C2S), medidores de LED (meter bargraph) e saída 
para fone de ouvido.
Ideal para múltiplas aplicações, como uso em home studios, bares, 
igrejas, shows, academias de ginástica e demais situações onde um 
mixer ultra compacto, leve e completo é indispensável.     



Modelos disponíveis:

C2-2  2 MIC – 2 ESTÉREO
● 2 entradas para microfone e 2 canais estéreo 
● Recursos como 2 bandas de EQ e auxiliares
● Leve e ultra compacto 

C2S-2 2 MIC – 2 ESTÉREO COM USB
● 2 entradas para microfone e 2 canais estéreo 
● Recursos como 2 bandas de EQ e auxiliares
● Leve e ultra compacto
● Porta USB para playback/gravação

C2S-4 4 MIC – 2 ESTÉREO 
● 4 entradas para microfone e 2 canais estéreo 
● Recursos como 2 bandas de EQ e auxiliares
● Leve e ultra compacto
● Porta USB para playback/gravação

C2S-4 4 MIC – 2 ESTÉREO COM USB
● 4 entradas para microfone e 2 canais estéreo 
● Recursos como 2 bandas de EQ e auxiliares
● Leve e ultra compacto
● Porta USB para playback/gravação

Preço tabela:
Preço sugerido:
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DRIVE
CAIXAS ACÚSTICAS INJETADAS 

ATIVAS & PASSIVAS

A nova série de caixas acústicas DRIVE da Studiomaster oferece baixo 
custo e excelente performance, baseda no conceito premium de nossas 
caixas série XPX. Desenhadas para substituírem a série VPX, a série 
DRIVE oferece potência acentuada com amplificadores Classe D e alto 
SPL.
A série oferece modelos de 12” e 15”, nas versões ativa e passiva – com 
1500 watts de potência para o modelo passivo de 15”. 
Todos os modelos oferecem ótima aparência, gabinetes robustos e 
reforçados, soquetes de 35mm para utilização em estantes para caixa 
acústica, múltiplos pontos M10 para suspensão e alças reforçadas.

Os modelos ativos oferecem 3 bandas de EQ, entradas para mic/line 
com conectores XLR e jack, controles de ganho e nível e saída Link, 
para conexão com outras caixas acústicas.
Os amplificadores Classe D foram desenvolvidos para oferecer alta 
potência e som limpo, mesmo em altas potências.
Os modelos passivos de 12” e 15”, construídos com componentes de 
alta  performance, oferecem potência de 500 / 600 watts de programa,, 
respectivamente.



Modelos disponíveis:

DRIVE 4A CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS/ 12”/ 310W (RMS) 
DRIVE 6A CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS/ 15”/ 310W (RMS)
DRIVE 4           CAIXAS ACÚSTICAS PASSIVAS/ 12”/ 500W (PGM) 
DRIVE 6 CAIXAS ACÚSTICAS PASSIVAS/ 15”/ 600W (PGM)

Recursos:
● Modelos de 12” e 15” nas versões ativa e passiva
● Leves, com componentes para oferecer alta potência
● Potência de 310 watts e amplificadores Classe D para os modelos 
ativos
● Até 1200 watts de pico (300watts) e alta potência de saída para os 
modelos passivos
● Drive de 1”
● Gabinete extremamente resistente e alta qualidade

Preço tabela:
Preço sugerido:
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HORIZON
MIXERS AMPLIFICADOS E PASSIVOS

A HORIZON é a novidade mais recente dentre a ampla linha de produtos
da Studiomaster no segmento de mixers. Depois de 30 anos de 
experiência em áudio profissional, a Studiomaster adotou uma 
abordagem completamente nova, com o objetivo de também atender as 
necessidades do músico moderno e de engenheiros de som que 
precisam de soluções compactas e completas. Como resultado, reuniu 
todos os recursos necessários em uma série de mixers eficientes, mas, 
acima de tudo, com preço justo.

A série HORIZON é composta por quatro modelos de mixers, sendo dois 
amplificados e dois passivos.. Com dois processadores de efeitos DSP, 
processadores de dinâmica, crossovers ativos de duas vias e 
disponibilidade em 2 configurações - com 12 ou 20 canais de entrada -, 
os mixers HORIZON são absolutamente completos.



As versões amplificadas oferecem 2.000 watts de potência, ideais para 
serem utilizadas em P.A. ou como monitor de palco. Com design 
ultramoderno, elegante, com ênfase na portabilidade e peso mínimo, 
oferece os preamps de última geração da Studiomaster, e assim
garantir vocais com muito mais definição e clareza.

A série de mixers HORIZON é a única em sua classe que oferece 
compressores ópticos nos canais de entrada. O recurso VMS 
(Studiomaster Vocal Management) oferece tratamento especial aos 
vocais, com suavidade e máxima definição. O lendário EQ de três 
bandas Studiomaster, com mid sweep, quatro mandadas auxiliares para 
efeitos internos e conexões para os sistemas de monitor de palco 
externos são recursos que multiplicam as possibilidades dos mixers 
HORIZON.
Em 1995 introduzimos as entradas combo estéreo, para maior 
flexibilidade no mínimo de espaço, e elas hoje fazem parte da série 
HORIZON. Também incluídos estão os processadores DSP, com 8 
efeitos com qualidade de estúdio, além de delay ajustável. A interface 
USB 2.0 proporciona fácil conexão com o computador, juntamente com 
conexões RCA phono tradicionais para gravação e reprodução. 

Todos os modelos incluem dois amplificadores Classe D 1000W com 
fontes de alimentação chaveáveis, independentes, para não 
comprometer o desempenho. Isso resulta em resposta de graves sólidos 
com médios claros e de excelente confiabilidade.
Completando o pacote de recursos, todos os mixers HORIZON são 
fornecidos com footswitch, gooseneck flexível com LED 12V e kit para 
montagem em rack de 19” (somente para os modelos com 12 entradas).

Como opcional, um bag de tecido reforçado acomoda o mixer, incluindo 
espaço para os cabos de conexão - para oferecer maior proteção e 
facilitar o transporte. Para os modelos com 20 entradas, flight cases 
podem ser fornecidos (opcional).

Modelos disponíveis:

HORIZON 2012 12 ENTRADAS/ 2000W/ MIXER AMPLIFICADO



HORIZON 2020 20 ENTRADAS/ 2000W/ MIXER AMPLIFICADO

● Robustos amplificadores, 2 X 1000 watts, Classe D
● Construção leve, em alumínio
● Construídos com compressores ópticos
● Duplo processador de efeitos
● Porta USB para gravação/playback
● Laterais/cheeks com acabamento em madeira
● Quatro auxiliares para todos os modelos
● Equalizador gráfico estéreo com 9 bandas
● Conector para gooseneck 12V
● Suaves faders de 60mm
● Fontes de alimentação silenciosas
● Exclusiva iluminação Halite

HORIZON 12 12 ENTRADAS
HORIZON 20 20 ENTRADAS

● Construção leve, em alumínio
● Construídos com compressores ópticos
● Duplo processador de efeitos
● Porta USB para gravação/playback
● Laterais/cheeks com acabamento em madeira
● Quatro auxiliares para todos os modelos
● Equalizador gráfico estéreo de 9 bandas
● Conector para gooseneck 12V
● Suaves faders de 60mm
● Fontes de alimentação silenciosas
● Exclusiva iluminação Halite

Preço tabela:
Preço sugerido:
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POWER HOUSE 1000X
MIXERS AMPLIFICADOS 

A série POWERHOUSE foi lançada 1988 e instantaneamente redefiniu o 
que um mixer amplificado deve ser capaz de fazer. A partir de então 
passaram a ser utilizados diariamente por músicos de todo o mundo, 
com portabilidade e total confiabilidade.

Duas décadas depois, apresentamos agora a nova série 
POWERHOUSE 1000X. Com quatro modelos, de 10 a 18 canais, efeitos 
DSP de qualidade e 500 watts de potência por canal, a nova série 
POWERHOUSE 1000X traz ainda mais recursos e inovações. 
Cada canal oferece três bandas de equalização (com varredura nos 
canais de microfone), faders de 60 mm são suaves de operar e 
endereçamento para um subgrupo estéreo. Inclui soquete para 
gooseneck, padrão 12V. O equalizador gráfico de nove bandas permite o
ajuste fino nas saídas main mix, e a fonte de alimentação pesa metade 
das fontes convencionais, sem deixar de manter a potência estável em 
todas as condições de operação. O modelo POWERHOUSE 1000X -10R
é padrão rack, com 10 canais mic/linha. Os modelos 1000X -10, 14 e 18 
incluem dois canais estéreo.



Modelos disponíveis:

PH1000X-10R    10 ENTRADAS PARA MICROFONE/ PADRÃO RACK
PH1000X-10        8 ENTRADAS PARA MICROFONE/ 2 CANAIS ESTÉREO
PH1000X-14      12 ENTRADAS PARA MICROFONE/ 2 CANAIS ESTÉREO
PH1000X-18      16 ENTRADAS PARA MICROFONE/ 2 CANAIS ESTÉREO

● Amplificadores de potência leves, 2 X 500 watts
● Disponibilidade de modelos de 10 a 18 canais
● 3 bandas de equalização com varredura nos canais de microfone
● 32 efeitos DSP de alta qualidade
● Equalizador gráfico estéreo com 9 bandas
● Conector para gooseneck 12V
● Suaves faders de 60mm para fácil operação 
● 2 auxiliares e subgrupo estéreo

Preço tabela:
Preço sugerido:
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STARLIGHT
CAIXA ACÚSTICA/MONITOR ATIVO COM LUZES INTEGRADAS

Pode ser difícil para um artista ou banda iniciante saber escolher o 
sistema de amplificação que melhor atenda as suas necessidades. 

Durante décadas a Studiomaster vem desenvolvendo ferramentas para 
que os artistas possam ter melhor desempenho, e com base nessa 
filosofia apresentamos o primeiro gabinete amplificado, que integra 
iluminação a um sistema de monitoração.

O gabinete angular tem na lateral um conjunto de seis LEDs de alta 
potência, com lentes de dispersão. Aliado a eles, inclui um controlador 
embutido com 13 programas, sete cores estáticas, fade para mudança 
de cores e som para mudança de cor. Brilho e velocidade também são 
ajustáveis.

Os monitores STARLIGHT são fornecidos em pares e também podem 
ser utilizados como monitores de chão, angulados. Quando os monitores
são colocados sobre estantes para caixas acústicas, o conjunto de LEDs
verticais projeta luzes e cores uniformemente, por todo o palco.



Um alto-falante extra de 4", posicionado na lateral, com 50 watts,  
fornece monitoração direcional para os artistas, sem a necessidade de 
volume excessivo. A fonte sonora pode ser gerada a partir de um 
gabinete principal ou a partir de qualquer fonte externa, como uma saída 
auxiliar em uma mesa de som. Possui um amplificador de 250 watts, dois
canais, sendo para microfone e linha, com 3 bandas de EQ. O driver de 
alta frequência de 1” trabalha perfeitamente com a  unidade de graves 
pesados, e assim o STARLIGHT oferece excelente sonoridade, com 
volume e clareza.

Indiscutivelmente o STARLIGHT é a melhor opção entre os sistemas de 
amplificação, principalmente quando o espaço for reduzido e a 
necessidade de uma boa monitoração - com iluminação incluída! - for 
indispensável. 

Modelos disponíveis:

STARLIGHT   12ML      MONITOR AMPLIFICADO  250W / 
      MONITORAÇÃO 50W / ILUMINAÇÃO COM LEDs

STARLIGHT 15ML    MONITOR AMPLIFICADO  250W / 
                MONITORAÇÃO 50W / ILUMINAÇÃO COM LEDs

● Monitores ativos, com falantes de 12” e 15”, 250 watts, com iluminação
integrada 
● Seis LEDs de alta potência com lentes de dispersão
● Inclui controlador com múltiplos programas
● Brilho e velocidade ajustáveis
● Monitoração com alto-falante de 4”, 50watts
● Mixers de 2 canais com EQ de 3 bandas

Preço tabela:
Preço sugerido:
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TRX
CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS & PASSIVAS

A série de caixas acústicas TRX de alta performance oferece 15 
diferentes modelos entre caixas acústicas ativas a passivas, construção 
maciça e múltiplas possibilidades de utilização.

Todos os modelos possuem pesados alto-falantes com chassi de 
alumínio fundido e driver de compressão com garganta de 1", embalado 
em um gabinete robusto com pintura resistente. 
Os modelos TRX10, 12, 15 e 15M ativos e passivos têm vários pontos de
suspensão do tipo M10, e os modelos TRX10, 12” e 15” também 
oferecem os soquetes de 35mm para uso suspenso em estante para 
caixa acústica.

Todos os modelos oferecem robustas alças laterais embutidas para 
facilitar o transporte, e o modelo TRX215, com 2x15”, inclui rodízios.



Modelos disponíveis:

TRX10A / TRX10      CAIXAS 2 VIAS/ 10”/ ATIVAS-PASSIVAS
TRX12A / TRX12      CAIXAS 2 VIAS/ 12”/ ATIVAS-PASSIVAS 
TRX15A / TRX15      CAIXAS 2 VIAS/ 15”/ ATIVAS-PASSIVAS 
TRX215A / TRX215     CAIXAS 2X15”/ ATIVAS-PASSIVAS 
TRX15MA / TRX15M   MONITOR 15”/ ATIVOS-PASSIVOS
TRX15S / TRX15SA    SUB 15”/ ATIVOS-PASSIVOS
TRX18S / TRX18SA    SUB 18”/ ATIVOS-PASSIVOS
TRX218S                     SUB 2X18”/ PASSIVO

● Ampla variedade de modelos, inclusive para modelos de 15” 
● Todos os drives são construídos com chassi de alumínio fundido
● Driver de compressão de 1”
● Múltiplos pontos de suspensão tipo M10 incluídos 
● Gabinetes com acabamento durável, de alta qualidade

Preço tabela:
Preço sugerido:
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GX
CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS & PASSIVAS 

A série de caixas acústicas GX estabelece um novo padrão em 
desempenho com custo extremamente convidativo. A série compreende 
10 modelos, sendo 5 ativos e 5 passivos.

Ambos os modelos ativos e passivos oferecem caixas acústicas full 
range nas medidas de 10", 12" e 15", além de monitores de chão de 12" 
e 15". As caixas acústicas são construídas em madeira e revestidas com 
elegante tecido preto, para oferecer maior proteção e excelente 
acabamento. Para facilitar o posicionamento sobre estantes, possuem 
soquete de 35 milímetros, além de alças resistentes, para fácil 
transporte. Os modelos passivos oferecem conectores de 4 pólos para 
conexão com caixas acústicas adicionais.

Os modelos ativos, indicados no código do modelo com a adição da letra
'A', possuem módulos amplificados bipolares, combinados com 
componentes e alto-falantes produzidos sob encomenda, projetados 
para suportar todos os níveis de volume, sem perder definição e clareza 
sonora. Os pré-amplificadores atendem a praticamente qualquer 
aplicação, seja na entrada 1, para microfone, com controle de ganho e  
conectores XLR ou jack, ou na entrada 2, para equipamentos de nível de



linha (MP3 / CD / teclado, mixer externo), com conectores XLR e RCA, 
com um controle de nível.

Uma saída de linha, com controle de nível e conectores XLR e jack 
balanceados, é ideal para a ligação junto a outras caixas adicionais 
ativas, ou ainda para conectar a um dispositivo de gravação.
As 3 bandas de EQ, com controles HI, MID e LO, possibilitam os ajustes 
necessários para as diferentes finalidades.

O controle master permite que você defina o volume ideal das GX com 
auxílio de um LED de pico, para identificar quando os sinais estão 
ficando muito quentes! Um dos recursos exclusivos das caixas GX ativas
é a possibilidade de alimentar uma caixa GX adicional passiva. Esse tipo
de aplicativo dobra a flexibilidade do sistema, permitindo que você monte
o seu P.A. adequado ao tamanho do local. Isso significa que seu P.A. 
pode começar com apenas um par de caixas ativas GX15A e no 
momento que precisar de maior cobertura, adicionar um par de caixas 
GX15 passivas, conectadas as GX15A. 
Para as situações onde volume, definição e flexibilidade são 
indispensáveis, a solução é GX series, e ponto final.

Modelos disponíveis:

GX10A /GX10      CAIXAS 2 VIAS / 10” / ATIVAS-PASSIVAS
GX12A /GX12     CAIXAS 2 VIAS / 12” / ATIVAS-PASSIVAS
GX15A /GX15      CAIXAS 2 VIAS / 15” / ATIVAS-PASSIVAS
GX12MA / GX12M      MONITOR  / 12” / ATIVOS-PASSIVOS 
GX15MA / GX15M      MONITOR  / 15” / ATIVOS-PASSIVOS

● Caixas acústicas full range com preço extremamente convidativo 
● Caixas modelos 10”, 12” e 15” em formato trapezoidal, para melhor 
posicionamento
● Mixer incluído nos modelos ativos
● Revestimento durável com carpete resistente
● Modelos ativos com entradas balanceadas para microfone e linha 
● Fácil conexão entre caixas ativas a passivas – disponível nos modelos 
ativos -, para total flexibilidade de seu P.A.

Preço tabela:
Preço sugerido:
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S3
CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS & PASSIVAS 

A série de caixas acústicas S3 da Studiomaster oferece qualidade 
premium e gabinetes robustos para as versões ativa e passiva. 
Disponíveis num total de 14 modelos, os ativos são equipados com 
amplificação Classe D.
Com circuito de última geração, recursos como a chave boost adiciona 
maior ganho a música de fundo, além do modo standby chaveável, que 
desliga o amplificador quando nenhum sinal for detectado por até 3 
minutos – e a partir do momento que o sinal for detectado, o amplificado 
retorna a operar normalmente.

Todos os modelos incluem grandes alças laterais embutidas, e os 
modelos com 10”, 12” e 15" incluem pontos de suspensão M10.Os 
modelos mais pesados, como os com 2x12" e 2x15” incluem rodízios na 
parte traseira,para facilitar o transporte.

Modelos disponíveis:

S3 10A – S3 10      CAIXAS ACÚSTICAS 10” / ATIVAS-PASSIVAS
S3 12A – S3 12      CAIXAS ACÚSTICAS 12” / ATIVAS-PASSIVAS
S3 15A – S3 15      CAIXAS ACÚSTICAS 15” / ATIVAS-PASSIVAS

S3 15MA – S3 15M      MONITOR 15” / ATIVAS-PASSIVAS



S3 212A –  S3 212      CAIXAS ACÚSTICAS 2X12 / ATIVAS-PASSIVAS
S3 215A –  S3 215      CAIXAS ACÚSTICAS 2X12 / ATIVAS-PASSIVAS
S3 18SA – S3 18S      SUB 18” / ATIVO-PASSIVO

● Total de 14 modelos, entre as versões ativa e passiva
● Drivers de alto desempenho 
● Driver de compressão com garganta de 1"
● Modelos ativos incluem controles abrangentes e proteção para o 
amplificador
● Amplificadores de potência de alta qualidade, Classe D, com total 
proteção 
● Pintura de revestimento do gabinete de alta qualidade e pontos de 
suspensão M10

Preço tabela:
Preço sugerido:
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VENTURE
CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS & PASSIVAS 

A nova série VENTURE de caixas acústicas da Studiomaster oferece alta
potência, seja para utilização em sistemas de PA ou como caixas para 
monitor.  Com até 1500 watts de pico e pesando apenas 17 kg – modelo 
de 12” -, os modelos com 12” e 15”, 2 vias, e sub de 18”,estão 
disponíveis nas versões ativa e passiva. 

Com gabinete construído com compensado de 9 camadas e revestidos 
com material resistente ao desgaste, a grelha frontal é de aço com 
design diferenciado e as alças resistentes. Dessa forma as caixas da 
série VENTURE são robustas em todos os sentidos. 
Um chanfro de 60° na traseira permite que os modelos de 12” e 15” 
possam ser utilizados angulados, como monitores de palco. Os modelos 
ativos bi-amplificados Classe D proporcionam potência de 600 watts 
RMS de potência para os graves e os drivers de HF, com potência pico 
de 1200 watts. Todos os componentes principais - drivers, gabinete e 
integrados - foram projetados especificamente e combinados 
meticulosamente para que a série VENTURE fosse um projeto perfeito 
em todos os sentidos. 
O desempenho, como resultado de todos os detalhes reunidos desse 
projeto, é a qualidade de som única, com uma resposta suave, de alta 
precisão, capaz de manter qualidade e clareza de som em altos níveis 
de SPL – acima de 130dB!



A forma como é fornecida energia para os amplificadores Classe D 
garante o funcionamento perfeito dos amplificadores, mantendo máxima 
eficiência, sem necessidade de ventoinhas. 

Os modelos ativos oferecem um mixer de 2 canais no painel traseiro, 
sendo uma entrada XLR para microfone e uma entrada de linha de ¼, 
além de uma entrada de linha XLR e phono estéreo balanceada.
Uma saída de linha XLR Link permite a conexão junto a outras caixas 
acústicas adicionais. Recursos como controles de nível master e por 
canal e LEDs – verde quando ligado e vermelho, de pico -, também 
estão incluídos. O sub 18SA possui uma entrada XLR balanceada, saída 
XLR 100Hz filtro passa-alta e saída XLR Link. Pontos M10 de suspensão
para fácil montagem também estão incluídos.

Os modelos passivos oferecem a mesma alta qualidade de construção e 
características de desempenho, e são classificadas em 800 watts de 
programa e 1600 watts de potência de pico. Para a série VENTURE são 
utilizados os conectores Speakon NL4.

Modelos disponíveis:

VENTURE 12A / 12      CAIXAS 2 VIAS / 12” / ATIVAS-PASSIVAS
VENTURE 15A / 15      CAIXAS 2 VIAS / 15” / ATIVAS-PASSIVAS
VENTURE 18SA / 18S      SUB / 18” / ATIVAS-PASSIVAS

Recursos:

● 1600 watts de potência pesando apenas 17kg – impressionante!
● Amplificadores Classe D para performance de alta qualidade
● Componentes de Neodímio
● Mixer incluído para o Sub de 18”
● Múltiplos pontos M10
● Robustos gabinetes com compensado de 9 camadas

Preço tabela:
Preço sugerido:
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XPX
CAIXAS ACÚSTICAS INJETADAS 

ATIVA & PASSIVA

A Studiomaster produz caixas acústicas injetadas há mais de 10 anos, 
com o objetivo de tornar cada vez mais portáteis os sistemas de P.A.. 

A nova série XPX segue exatamente essa proposta. 
Com visual elegante, contemporâneo e pesando muito pouco, oferece 
alta potência. Tanto os modelos ativos e passivos com alto-falantes de 
12" e 15" incluem transdutores de neodímio leves. A configuração de 
duas vias utiliza pesados woofers e controladores de compressão de alta
eficiência, para a cobertura clara e ampla do som.

Os modelos ativos, como o XPX15A, por exemplo, incluem 
amplificadores Classe D - e fontes de alimentação chaveáveis - que 
produzem 600 watts de potência, pesando menos de 20 kg! 
A série XPX de caixas acústicas da Studiomaster foi projetada para 
oferecer alta performance, pesando muito pouco, com todos os recursos 
para utilização em diferentes aplicações. 



Modelos disponíveis:

XPX12A / XPX12 CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS-PASSIVAS - 12” 
XPX15A / XPX15 CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS-PASSIVAS - 15” 
XPX15SA / XPX15S SUB ATIVO-PASSIVO - 15” 
XPX18SA / XPX18S SUB ATIVO-PASSIVO - 18” 

Recursos:
● 8 modelos, sendo 4 para versão ativa e 4 para versão passiva
● Leves transdutores de neodímio para modelos full range
● Amplificadores Classe D para os modelos XPX12A e XPX15A
● Alta potência de saída
● Drive de compressão de 1”
● Gabinete de extrema resistência e alta qualidade

Preço tabela:
Preço sugerido:
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SHOWMIX
CONSOLES DE TAMANHO MÉDIO

A série SHOWMIX estabelece novo padrão de custo e desempenho para
as consoles destinadas ao segmento de música ao vivo, sendo portanto 
uma  ótima opção para empresas de instalação, locadoras, igrejas ou 
mesmo para bandas de precisam de soluções eficientes. 

Disponíveis em cinco modelos, com opção de 12 até 48 canais, as 
consoles da série SHOWMIX incluem recursos como EQ de 4 bandas 
com 2 varreduras nos canais de microfone, até 8 mandadas auxiliares e 
suaves faders de 100 mm. 
Um dos recursos muito interessantes é a utilização da chave stage 
mode, para trocar um grupo de faders com o controle master aux send - 
permitindo assim que a console seja utilizada tanto para FOH ou como 
uma console para monitor.

A construção interna modular facilidade o acesso e fixação dos controles 
no painel frontal. Os modelos maiores da série SHOWMIX incluem 2 
unidades de fontes externas, enquanto para os modelos menores as 
fontes de alimentação são internas, sem comprometer de forma alguma 
o alto nível de desempenho que oferecem.



Modelos disponíveis:

SHOWMIX 12 CONSOLE COM 12 CANAIS/ 7 BUS
SHOWMIX 16 CONSOLE COM 16 CANAIS/ 7 BUS
SHOWMIX 24 CONSOLE COM 24 CANAIS/ 11 BUS
SHOWMIX 32 CONSOLE COM 32 CANAIS/ 11 BUS
SHOWMIX 48 CONSOLE COM 48 CANAIS/ 11 BUS

Recursos:

● Total de 5 modelos, com 12,16,24,32 e 48 canais
● 8 grupos, 4 auxiliares, 12x4 matrix
● 4 bandas de EQ, 2 sweep (varredura) e faders de 100mm
● Baixo nível de ruído
● Phantom powers independentes
● Mute/level meter/Listen por fader
● Oscilador e gerador de ruído rosa - 1kHz
● Headroom +22dBu, saída XLR balanceado
● Mostrador de nível group/LR channel/aux/group
● TalkBack pode ser conectado com LR channel/aux/group/matrix

Preço tabela:
Preço sugerido:



 
PRESS RELEASE                                                    Setembro 2015 

 

 
 

LIVESYS10 
SISTEMA COMPACTO DE PA 

 

O sistema LIVESYS 10 é a melhor solução quando você tem pouco 
espaço, mas precisa de um som realmente grande! 
Com duas caixas acústicas de 10", um mixer amplificado com 10 canais 
e uma estante para o mixer, o LIVESYS 10 é uma solução compacta, 
com preço justo, de alta qualidade. 
O sistema possuí um amplificador de potência Classe D com fonte de 
alimentação universal, caixa acústica de alta qualidade com alta potência 
e baixa distorção, e driver de agudos (HF) de 34 milímetros, para 
oferecer a sonoridade ideal.  
O sistema pode ser usado como sistema principal ou monitor de palco. É 
adequado para as aplicações, como uso em igrejas, academias de 
ginástica, escolas de música, shows de bandas, workshops e afins. 
 
 

 
 

 

Recursos: 

 

● O mixer amplificado tem 10 canais (4 mono mic/line + 6 mono/3 
estéreo), equalizador, DSP, mic feedback rejector, amplificador de 
potência com 2 canais; 



● Amplificador de potência CLASSE-D, com alta potência e baixa 
distorção; 
● Chave universal 100V ~ 240V para ajuste de voltagem;  
● Conector USB para iPod / iPhone para conectar-se com fonte de áudio 
de telefone celular; 
● WIFI - entrada de sinal de telefone celular; 
● Duas entradas, wireless mic USB;  
● HD DSP com 16 programas e ajuste de parâmetro;  
● EQ de 3 bandas para ajustar o tom; 
● Saída Master (Master out) LF aumenta ou diminui a função; 
● Auxiliar e saída sub; 
● Controle via pedal externo (footswitch); 
● Entrada de alta impedância para sinal de instrumento; 
● A instalação é rápida do mixer sobre a estante de caixa acústica 
utilizando o adaptador de 35mm. 
 

 

 

Preço tabela: 
Preço sugerido: 
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KM92 KM52

MICROFONES KM
DINÂMICOS

Os microfones KM92 e KM52 oferecem todos os recursos consagrados 
nos microfones dinâmicos, inclusive preço justo.
Com construção robusta e recursos indispensáveis para ampla gama de 
aplicações, os microfones da série KM, padrão polar cardióide, oferecem
clareza na captação de vocais como também excelentes resultados na 
captação de instrumentos musicais. 
Seja para utilização no palco ou aplicações em estúdio, os microfones da
série KM suprem todas as necessidades.Acessórios como adaptador 
para estante (cachimbo), cabo XLR/XLR de 5 metros e soft bag para 
transporte estão incluídos.
O modelo KM52 inclui, além de todos os recursos e acessórios 
encontrados no modelo KM92, uma chave liga/desliga.
 
.  



Modelos disponíveis:

KM52 MICROFONE DINÂMICO COM CHAVE LIGA/DESLIGA
Km92 MICROFONE DINÂMICO 

Preço tabela:
Preço sugerido:
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VISION
MIXERS COMPACTOS AMPLIFICADOS E PASSIVOS

A nova série de mixers VISION oferece todos os recursos que o músico 
moderno necessita para trabalhar com música ao vivo. Leve e compacto,
é ideal para ser transportado e utilizado em ambientes pequenos, como 
bares e pequenas casas noturnas.
Simples de utilizar e com total confiabilidade – recursos característicos 
da Studiomaster -, a série VISION oferece versatilidade suficiente para 
se adaptar aos diferentes estilos musicais da atualidade.

Um EQ de 3 bandas, dois processadores de efeitos DSP, equalizador 
gráfico de 9 bandas e faders extremamente suaves de 60 mm são 
algumas das características dos mixers VISION – normalmente 
encontradas em mixers muito mais caros.  Entradas XLR balanceadas, 
dual interface USB (endereçável por canal) e jacks, entradas RCA e mini-
jack multiplicam as possibilidades, sejam elas para gravação ou música 
ao vivo.

A série VISION oferece três diferentes modelos. O modelo VISION 8, 
passivo, é um parceiro perfeito para caixas acústicas amplificadas. O 
modelo VISON 1008, com dois amplificadores de 500 watts, é potente o 
suficiente para sonorizar ambientes de porte médio. O modelo VISION 



2008 oferece 2000 watts de potência, quando som limpo e com volume 
forem absolutamente indispensáveis. Todos os modelos incluem 10 
canais de entrada, sendo 6 mic/line e 2 estéreo, 2 canais de interface 
USB e chave Standby, que muta todas as entradas enquanto a música 
de fundo é utilizada. Os dois processadores de efeitos DSP com 
qualidade de estúdio podem ser usados independentemente ou, ao 
toque de um botão, criarem juntos dimensões gigantescas para efeitos 
como revebr/delay.

Versáteis e completos, os mixers da série VISION também oferecem 
conexão para footswitch – para acionar efeitos externos -, todas as 
entradas para microfone incluem phantom power e todos os modelos 
podem ser raqueados (kit incluído). 

Modelos disponíveis:

VISION 8 MIXER 8 CANAIS/ 10 ENTRADAS 
VISION1008 MIXER AMPLIFICADO / 1000W
VISION2008 MIXER AMPLIFICADO / 2000W

Recursos:
● Modelos com 8 canais, 10 entradas
● Dois processadores de efeitos DSP com qualidade de estúdio
● 9 bandas de EQ gráfico
● PFL e canal mute
● Faders de 60 mm de alta qualidade
● 2 portas USB utilizáveis para gravação ou playback
● Até 2000 watts de amplificação
● MIxers compactos e extremamente leves

Preço tabela:
Preço sugerido:



PRESS RELEASE                                                    Setembro 2015

AX2
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA

A série AX de amplificadores de potência oferece três diferentes 
modelos, todos com qualidade e recursos profissionais e de alta 
potência, ocupando apenas 2 unidades de rack.

Com filtros passa-alta, crossovers estéreo e duas ventoinhas para 
refrigeração, o resultado é excepcional quando o assunto é qualidade de 
áudio. Por três décadas a Studiomaster vem construindo amplificadores 
de potência com extrema qualidade, o que sem dúvida nos posicionou 
no topo do mercado de amplificadores. A série AX reforça esse nosso 
compromisso e confirma nossa competência nesse segmento. 

Os amplificadores AX são perfeitos para uso estéreo ou mono em ponte, 
e com os crossovers poderão ser utilizados em praticamente qualquer 
aplicação. A frequência de crossover pode ser selecionada em 100Hz ou
150Hz. Cada um dos canais pode ser atribuído ao sinal de alta ou baixa 
frequência. A saída de cada crossover também é disponível com jacks 
¼”, possibilitando assim conectar a mais amplificadores.



Modelos disponíveis:

AX2 15    AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x450W/ 2 UNIDADES DE RACK 
AX2 25    AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x750W/ 2 UNIDADES DE RACK 
AX2 35   AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x1100W/ 2 UNIDADES DE RACK

Recursos:
● Compacta, com até 2900 watts, ocupando apenas 2 unidades de rack
● Incluído versátil crossover de 2 vias 
● Filtros passa-alta de 35Hz
● Duas ventoinhas com velocidade variável
● LEDs de sinal para acompanhamento de desempenho
● Desenvolvida para operação contínua abaixo de 2 ohms
● Três diferentes modos de operação
● Alta durabilidade, chassis totalmente ventilado 

Preço tabela:
Preço sugerido:
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DX
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA, 

COMPACTO, 1 UNIDADE DE RACK

O amplificador de potência DX400 é compacto, ocupando apenas uma 
unidade de rack, desenvolvido para ser utilizado em sistemas de P.A. e 
monitoração em estúdio .

Um robusto gabinete de aço contém em seu interior amplificadores bi- 
polares, refrigerados por duas ventoinhas de velocidade variável. 
As entradas de sinal podem ser realizadas através de conectores XLR, 
jack e RCA, enquanto as saídas utilizam conectores Binding Post. 
O DX400 utiliza leds SIG e CLIP para identificação de sinal e dois 
controladores independentes para volume.
. 
Por ser um amplificador compacto e leve, é ideal para ser transportado e 
utilizado em apresentações ao vivo, como também em estúdio. 



Modelo disponível:

DX400         AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x400W/ 1 UNIDADE DE 
RACK 

Recursos:
● Leve e compacto, ocupa apenas 1 unidade rack
● Múltiplas entradas disponíveis com conectores XLR, jack e phono 
● Limiter chaveável
● Ideal para uso ao vivo ou monitoração em estúdio

Preço tabela:
Preço sugerido:
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MX
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA

A série MX de amplificadores de potência da Studiomaster oferece 
excelente qualidade de componentes e construção custando muito 
pouco. Desenvolvida a partir de anos de experiência e conhecimento em 
amplificadores de potência, a série MX utiliza muito da tecnologia 
utilizada em nossas série superiores, como o gabinete robusto
construído em aço, amplificadores silenciosos e ventoinhas para 
refrigeração.

A série MX oferece 4 modelos, com potência a partir de 450 watts até 
modelo com 1500 watts por canal, em gabinetes que ocupam 2 unidades
de rack.

Todos os modelos incluem no painel frontal LEDs de sinal, pico e de 
proteção. Pesando muito pouco, duas alças posicionadas no painel 
frontal facilitam o transporte. A ventilação é fornecida a partir das duas 
ventoinhas com velocidade variável. Múltiplas opções de conexões de 
entrada e saída estão incluídas no painel traseiro, possibilitando fácil e 
rápida conexão.



Modelos disponíveis:

MX9        AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x450W/ 2 UNIDADES DE RACK 
MX12     AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x750W/ 2 UNIDADES DE RACK 
MX15    AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x1100W/ 2 UNIDADES DE RACK 
MX30   AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x1500W/ 2 UNIDADES DE RACK

Recursos:
● Disponível em 4 modelos, ocupam 2 unidades de rack
● Potências a partir de 450 watts até 1500 watts por canal
● Duas ventoinhas com velocidade variável
● LEDs indicadores no painel frontal
● Entradas XLR e jack  
● Conector de 4 pólos e Binding Posts no painel traseiro 
● Ventoinhas de refrigeração com velocidade variável

Preço tabela:
Preço sugerido:
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RX
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA

A série RX inclui amplificadores de potência com dois canais, que 
ocupam entre 2 e 3 unidades de rack, e potência de até 4000 watts. 
Construídos com chassi compacto e robusto, todos os modelos incluem 
amplificadores Classe H e limiter automático. Para operarem em perfeito 
funcionamento e sem aquecimento, incluem duas ventoinhas com 
velocidade variável, e dessa forma trabalham por longos períodos de 
tempo. A escolha do modo de entrada e a sensibilidade de entrada 
possibilitam que os modelos RX possam ser incorporados em qualquer 
sistema, sem que seja necessária a troca de equipamentos.

Se o assunto é amplificador de potência com alto desempenho, 
não deixe de conhecer os modelos que oferecem de 500 watts 
por canal, até o poderoso modelo RX40, com 2000 watts por canal.

Modelos disponíveis:

RX10    AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x500W/ 2 UNIDADES DE RACK 



RX16     AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x800W/ 2 UNIDADES DE RACK 
RX22    AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x1100W/ 2 UNIDADES DE RACK 
RX40   AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x2000W/ 3 UNIDADES DE RACK

Recursos:
● Disponível em modelos com 500 watts até 2000 watts por canal em 8 
ohms  
● Duas ventoinhas com velocidade variável
● Limiter automático
● Amplificadores Classe AB com 2 step Classe H 
● Proteção do circuito incluindo curto-circuito D.C., aquecimento e clip
● Três modelos de operação
● Chassi robusto e durável

Preço tabela:
Preço sugerido:



PRESS RELEASE                                                    Setembro 2015

SX2
AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA

A série SX de amplificadores de potência oferece modelos extremamente
leves, capazes de produzir excelente qualidade de áudio, inclusive em 
altos níveis de potência. A série compreende três diferentes modelos, 
com ventilação para controle de temperatura, todos com qualidade e 
recursos profissionais e de alta potência, ocupando apenas 2 unidades 
de rack.

Os amplificadores de potência da série SX operam nos modos estéreo, 
mono e bridge (ponte), e a sensibilidade de entrada pode ser cortada em
+-3db. Incluem entradas combo XLR/Jack, além de link para conexão 
com amplificadores adicionais. Os conectores Binding Post são utilizados
nas saídas, proporcionando total flexibilidade. Os LEDs no painel frontal 
indicam os níveis de sinal, modo Bridge e quando o amplificador estiver 
ligado.
Os dois grandes seletores frontais possibilitam preciso ajuste de volume 
e o revestimento reforçado do gabinete de aço permite que possam ser 
transportados com total segurança.   
O modelo SX2 45 – o mais potente da série SX -, pesa somente 16,4 
Kg,o que significa que a série SX além de oferecer amplificadores de alta
potência, também são os mais procurados por oferecerem menor peso.  



Modelos disponíveis:

SX2 25    AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x800W/ 2 UNIDADES DE RACK 
SX2 35   AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x1000W/ 2 UNIDADES DE RACK
SX2 45   AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA/ 2x1800W/ 2 UNIDADES DE RACK

Recursos:
● Total de três modelos, leves, 2 unidades de rack com potência de até 
3600 watts 
● Amplificadores Classe AB com 2 step Classe H 
● Construção robusta em aço
● Duas ventoinhas com velocidade variável
● Pesos entre 12,8 Kg e 16,4, para o modelo SX2 45
● Total proteção, com ventoinhas para resfriamento com velocidade 
variável

Preço tabela:
Preço sugerido:
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WALKABOUT S
SISTEMA DE PA PORTÁTIL  

Com 300 watts de potência, o WALKABOUT S inclui mixer com 5 canais,
sendo 3x entradas combo mic/linha, 1x mic/estéreo e 1x estéreo, 
processador de efeitos DSP com 16 programas e equalizador gráfico de 
5 bandas.
O WALKABOUT S oferece ainda recursos como porta USB/Cartão SD e 
MP3 media player – além de saída para gravação. 
Como um sistema completo para performance, um par de caixas 
acústicas acompanha o sistema, junto a acessórios como estantes para 
caixas acústicas, cabos para conexão e um microfone dinâmico - 
possibilitando que a instalação seja prática, rápida e completa!

Alças e rodízios tornam o transporte extremamente fácil, e assim 
possibilitm que o sistema possa ser levado para qualquer lugar. 
O WALKABOUT é um sistema completo, ideal para ser utilizado em 
bares, escolas de música, festas, academias de ginástica, igrejas e 
ensaios.
.  



Recursos:

● 4 entradas para microfone, 2 entradas estéreo
● Amplificadores 2 X 150 watts com 2 caixas acústicas de 10”
● Todos os recursos integrados em um único sistema, com alças e 
rodízios
● Incluídos efeitos digitais e portas USB/SD card – para utilização com 
MP3
● Estantes para caixas acústicas, cabos e microfone estão incluídos

Preço tabela:
Preço sugerido:
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162 BPX
MIXERS COMPACTO RAQUEÁVEL

Projetado para ser compacto, eficiente, para profissionais que precisam 
de soluções inteligentes, o 162BPX provou ser perfeito para aplicações 
onde um mixer de alta qualidade e confiável é essencial.

O 162BPX é um mixer raqueável, de 16 canais, com entradas para mic/ 
linha balanceadas, DSP customizado e todas as conexões necessárias 
no painel traseiro. Com sólida construção e acabamento impecável, pode
ser utilizado em ambientes como igrejas. 
O 162BPX oferece um total de 28 entradas, fonte de alimentação interna 
e ocupa apenas 6 espaços de rack padrão 19”.
Os 16 canais são compostos por 12 entradas mic/linha e 4 entradas linha
- mic/ estéreo. Esse tipo de flexibilidade oferece a possibilidade de 
conectar 16 microfones e 4 dispositivos estéreo simultaneamente. 
Todas as entradas XLR para microfone incluem phantom power (+ 48V), 
para que microfones condensadores também possam ser utilizados sem 
nenhum problema.



Modelo disponível:

162BPX MIXER RAQUEÁVEL/ 16 CANAIS/ 28 ENTRADAS

Recursos:

● 16 canais, 28 entradas
● 3 bandas de EQ com mid sweep nos canais de microfone
● Efeitos DSP de alta qualidade
● Montagem simples, ocupando apenas 6 espaços de rack
● Robusta construção modular interna para total confiabilidade

Preço tabela:
Preço sugerido:
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AC Series 
PROCESSADOR DE ÁUDIO 

 
 
A série AC consiste em três modelos, todos com o mesmo controle 
digital, mas com diferentes configurações de entrada e saída. 
 
Com conversão 24bit / 96kHz, preserva a qualidade de áudio e todas as 
configurações podem ser salvas nas 50 memórias do usuário. Cada 
parâmetro de delay, compressor e crossover é totalmente ajustável com 
uma escolha de filtros Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley.  
Alojados em um único gabinete ocupando apenas um espaço de rack, os 
parâmetros podem ser controlados a partir do painel frontal via USB, 
conectado a um computador e utilizando o software fornecido. 

 
Modelos disponíveis: 

 
 

AC36 3 INPUT 6 OUTPUT DIGITAL AUDIO PROCESSOR 

AC48 4 INPUT 8 OUTPUT DIGITAL AUDIO PROCESSOR 

AC88 8 INPUT 8 OUTPUT DIGITAL AUDIO PROCESSOR 

 

 

 

 

 



Recursos: 

 

 
● Até 8 entradas e 8 saídas 
● Crossover de precisão 
● 50 memórias de usuário 
● XLR balanceadas para os modelos AC36 & AC48 
● Terminais com parafuso Phoenix para o modelo AC88 
 
 
 
Preço tabela: 
Preço sugerido: 
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C6
MIXERS COMPACTOS

A nova série C6 é composta por quatro modelos de mixers, sendo dois 
com 12 entradas e dois com 16 entradas.
Como uma solução portátil e leve, os mixers desta série são perfeitos 
tanto para aplicações ao vivo quanto para gravações em home studio. 
Oferecem 6 ou 10 canais de microfone, com compressor ajustável em 
todos os canais, além de 4 canais estéreo. Todos os canais de entrada 
possuem três bandas de EQ, 2 ou 4 auxiliares - dependendo do modelo 
-, Pan / Balance, PFL listen bus, chave Canal On e roteamento simples 
para Main Mix ou subgrupos estéreo. 
Além de todas as características e benefícios encontrados nos modelos 
C6-12 / 16, a série C6 é reforçada com a adição dos modelos C6XS-12 e
C6XS-16, que apesar de oferecerem quantidade idênticas de canais, 
oferecem características adicionais, como processador de efeitos DSP 
de alta qualidade e porta USB para gravação estéreo/playback, ideal 
para gravação em home studio ou mesmo como mixer de apoio para 
aplicações ao vivo. 



Todos os modelos da série C6 oferecem phantom power +48V para os 
canais de microfone, faders de 60 milímetros suaves de alta qualidade, 
saídas XLR balanceadas e fonte de alimentação interna.

Modelos disponíveis:

C6-12 / 6 ENTRADAS PARA MICROFONE  / 4 CANAIS ESTÉREO

C6XS-12 / 6 ENTRADAS PARA MICROFONE  
4 CANAIS ESTÉREO  /   INCUÍDOS EFEITOS DSP E PORTA USB

C6-16 / 10 ENTRADAS PARA MICROFONE  /  4 CANAIS ESTÉREO

C6XS-16 / 10 ENTRADAS PARA MICROFONE
4 CANAIS ESTÉREO  /  INCUÍDOS EFEITOS DSP E PORTA USB

Recursos:

● Modelos com 12 e 16 entradas
● 3 banda de equalização em todas os canais
● 1/ 2 subgrupos estéreo e 2 /4 auxiliares (dependendo do modelo)
● Porta USB para gravação e playback disponível nos modelos XS
● Processador de efeitos DSP de alta qualidade disponível nos modelos 
XS
● Compressor ajustável disponível em todas as entradas para microfone 

Preço tabela:
Preço sugerido:
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CTR
CAIXAS ACÚSTICAS PARA INSTALAÇÃO

A série de caixas acústicas compactas CTR são muito versáteis, 
duráveis, com excelente sonoridade.

Os modelos CTR 105/105T estão disponíveis em acabamento branco ou
preto, 8ohm, com 70/100V. Acompanham suportes para montagem em 
parede ou teto. A conexão é via conectores Spring Loaded, para uma 
conexão mais rápida e de fácil instalação. 
O alto-falante de 5” é acoplado ao tweeter de alta freqüência, que junto a
um crossover proporciona sonoridade suave.
Ambos os transdutores são blindados magneticamente, tornando as 
caixas da série CTR ideais para uso com computadores, monitores de 
vídeo ou quaisquer outros equipamentos magneticamente sensíveis. 
Os modelos da linha 100V podem ser ajustados internamente para 70V 
ou 100V.



Modelos disponíveis:

CTR105 
CAIXA ACÚSTICA COMPACTA 5” PARA INSTALAÇÃO

CTR105T
CAIXA ACÚSTICA COMPACTA 5” / 70-100V LINE

CTR2 8
CAIXA ACÚSTICA COMPACTA 8” PARA INSTALAÇÃO

CTR2 10
CAIXA ACÚSTICA COMPACTA 10” PARA INSTALAÇÃO

CTR2 12
CAIXA ACÚSTICA COMPACTA 12” PARA INSTALAÇÃO

Preço tabela:
Preço sugerido:
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PAS/PS
CAIXAS ACÚSTICAS COMPACTAS 

ATIVAS E PASSIVAS

 A Studiomaster conquistou o mercado de áudio profissional 
pela alta qualidade de nossos amplificadores e sistemas de 
caixas acústicas. A mesma tecnologia também passou a ser 
aplicada em sistemas compactos, como nas caixas acústicas 
da série PAS/PS.
A série PAS/PS inclui modelos com alto-falantes de 8" e 6", 
duas vias, ativos (PAS), além dos modelos passivos (PS). 
Ideais para serem utilizadas em escolas, bares, clubes, 
restaurantes e igrejas, são compactas, com volume, além 
de sonoridade limpa e definida.  

Todos os modelos oferecem gabinete robusto moldado 
por injeção, grade de aço resistente para evitar danos 
e pés integrados, para maior flexibilidade. 
Os modelos acompanham suportes para parede, para 
agilizar a instalação bem como posicionar adequadamente.
Os modelos PAS, ativos, incluem amplificadores internos 
com entradas jack para microfone e linha. Oferecem até 
80 watts de potência e incluem controles de tom, como 
recurso indispensável para enfatizar as frequências altas e baixas.



Modelos disponíveis:

PAS6
CAIXA ACÚSTICA ATIVA 6”/ 60 WATTS

PAS8
CAIXA ACÚSTICA ATIVA 8”/ 80 WATTS

PS6
CAIXA ACÚSTICA PASSIVA 6”/ 60 WATTS (PGM)

PS8
CAIXA ACÚSTICA PASSIVA 8”/ 80 WATTS (PGM)

Recursos:

● Modelos nas versões ativa e passiva
● Utilizadas sem montagem ou fixas junto a parede – suportes incluídos
● Conectores de entrada padrão jack 
● Moldadas em gabinete injetado de alta resistência
● Ideais para serem utilizadas em igrejas, bares, clubes, restaurantes e 
academias de ginástica 

Preço tabela:
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CLUB XS
MIXERS COMPACTOS

Em 2015 lançamos a série CLUB XS, com consoles portáteis e 
eficientes. Contendo todos os recursos encontrados nas consoles de 
mixagem de alta qualidade, a série CLUB XS traz recursos como 3 
bandas de EQ, compressor por canal, processador de efeitos DSP e total
versatilidade para playback e gravação com MP3/USB/SD card incluídos,
recursos esses encontrados normalmente em consoles mais caras.
.
Disponível em modelos com 6, 8,10 e 12 entradas, sendo o modelo 
CLUB XS 6 com 2 canais para microfone, CLUB XS 8 com 4 canais para
microfone, CLUB XS 10 com 6 canais para microfone e o CLUB XS 12 
com 8 canais para microfone. Todos os canais oferecem 3 bandas de 
EQ, 2 auxiliares, mic/line balanceados, controle de compressão e chave 
Mute. Os canais estéreo oferecem 2 bandas de EQ, sem compressor.As 
saídas Main são padrão XLR balanceadas, com jack adicional para saída
auxiliar e control room, além de RCA phono para gravação/playback.

Os recursos USB/SD card, para gravação estéreo / playback, são ideais 
para que a série de mixers CLUB XS seja utilizada para gravação em 
ambiente de home studio ou ainda como mixer principal/auxiliar em 
apresentações ao vivo. Para adicionar ainda mais praticidade e para a 
rápida montagem de seu setup em apresentações ao vivo, também 
estão disponíveis MP3 player e Bluetooth, dispensando a necessidade 



de conectar outros equipamentos. Todos os modelos  CLUB XS 
oferecem
processador de efeitos DSP com 16 programas, phantom power +48V 
para todos as entradas de microfone, faders de 60mm de alta qualidade, 
além de fonte interna silenciosa.

Modelos disponíveis:

CLUB XS 6
●Entradas:6
●Entradas para microfone:2
●Canais estéreo:2

CLUB XS 8
●Entradas:8
●Entradas para microfone:4
●Canais estéreo:2

CLUB XS 10
●Entradas:10
●Entradas para microfone:6
●Canais estéreo:2

CLUB XS 12
●Entradas:12
●Entradas para microfone:8
●Canais estéreo:2
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DAX208
MIXER DE DISTRIBUIÇÃO

O DAX208 é um mixer de distribuicão com 2 entradas / 4 saídas, que 
ocupa apenas uma unidade de rack.

Cada canal possui um controle de nível, medidor tipo bargraph com 6 
segmentos e chave mute iluminada. Dois modos de operação estão 
disponíveis, sendo entrada estéreo e 4 saídas ou entrada mono e 8 
saídas. Níveis de sinal podem ser chaveados entre + 4dBu e -10dBV.
Todas as entradas e saídas são balanceadas com conectores padrão 
XLR, e a fonte de alimentação interna aceita 100 - 240V AC.



Modelo disponível:

DAX208   MIXER DE DISTRIBUIÇÃO/ 2 IN-4 OUT

Recursos:

● Pode ser configurado como 2in/ 4out ou 1in / 8out 
● Chave Mute individual ou para todos os canais
● Bargraph e controle de nível por canal
● Todas as entradas e saídas com conectores padrão XLR balanceados 
● Construção em aço resistente 
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MIXER DIGITAL

A Studiomaster apresenta a digiLivE, um mixer de 16 canais, com faders 
motorizados, amplo visor touch screen e portas USB. Isso significa que 
um mixer portátil, completo e com preço justo já é uma realidade.

A digiLivE apresenta recursos exclusivos, que somente as consoles 
maiores e muito mais caras são capazes de oferecer. Dentre esses 
recursos, destaque para o total recall, inclusive de faders. 
A digiLivE pode ser operada remotamente via wifi, o que possibilita total 
liberdade e mobilidade para mixar, seja em um bar ou num espaço para 
grande público. Inclui 12 entradas mic/linha e 2 entradas estéreo, todas 
endereçáveis via os 16 busses para as 8 saídas, além de recursos como 
AES/EBU, SPDIF e duas portas USB.
O visor touch screen de 1024x600 torna a navegação simples e intuitiva, 
ao invés de você precisar consultar manuais do operação complexos, 
muitas vezes com centenas de páginas. Portanto, a digiLivE é completa 



e vai logo ao ponto! Sonoridade e efeitos com qualidade de estúdio, e 
completo controle para processar dinâmicas são recursos que fazem da 
digiLivE o mixer completo quando o assunto é mixagem. 

Recursos:

● 16 entradas com 16 bus internos
● 12 entradas para microfone

● 8 faders motorizados de 100mm
● Até 8 bus de efeitos internos

● 8 saídas ‘espertas’ configuráveis
● Visor touch screen de alta resolução com 7” ou operável via tablet

● Spdif in/out & saída AES-EBU

digiLivE 16  Interface inteligente
● Visor touch screen de 1024x600, de 7”, possibilita fácil operação
● Clara visualização de todos os canais e respectivos recursos
● Faders motorizados de 100mm com seleção de layer por um toque
● Chave para seleção solo e mute por canal

digiLivE 16  Algoritmos avançados
● EQ paramétrico de 4 bandas
● Cada banda ajustável entre 20Hz e 20 kHz
● Simples operação para salvar EQ dentre os presets,

digiLivE 16  Dinâmicas e efeitos por canal
● Gate e compressão totalmente ajustável
● 4 efeitos estéreo disponíveis com reverb, delay, modulação e 15 
bandas de EQ gráfico
● Representação visual para efeitos e dinâmicas de fácil utilização 
● Redução de medição de ganho e depth para ajustes finos

digiLivE 16  Saídas espertas
● 16 bus internos com 8 saídas balanceadas XLR
● Facilidade de endereçamento para maximizar as facilidades do mixer  
● Simples e clara seleção e endereçamento



digiLivE 16  Simples para mixar
● Metering de alta definição para entradas e saídas por canal
● Níveis de entradas e saídas claramente representados 
● Metering pré e pos fader

digiLivE 16  Gravação e playback
● Incluído media player e recurso para gravação, ou utilizável com 
aplicativos do Android
● Playback a partir da porta USB, Bluetooth (módulo externo) ou recurso 
interno de gravação via saída ‘esperta’ 
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SRQ
EQUALIZADORES GRÁFICOS

Com três modelos disponíveis e todos com conectores XLR 
balanceados, a série SRQ de equalizadores gráficos atende a todas as 
necessidades.
O modelo SRQ30 ocupa uma unidade de rack, 2x15 bandas, de 2/3 de 
oitava. O trim de entrada ajusta o nível de sinal, enquanto os LEDs de 
sinal e clip auxiliam a monitoração visualmente. As funções de corte e 
boost são chaveáveis de 6 dB a 15 dB, e o bypass chaveável possibilita 
a comparação entre ativo/bypass. O modelo SRQ62 ocupa duas 
unidades de rack, 2x31 bandas, de 1/3 de oitava. Dentre os muitos 
recursos, destaque para o filtro passa-altas chaveável de 40Hz. 
O modelo topo de linha, SRQ62L, ocupa três unidades de rack e inclui 
faders de 45mm, quando ajustes finos e precisos são indispensáveis. 
Bargraphs de 11 segmentos com duas cores indicam visualmente o nível
de saída e filtros passa-altas de varreduras entre 12 e 285Hz são 
ferramentas indispensáveis para um EQ preciso.



Modelos disponíveis:

SRQ30  
EQUALIZADOR GRÁFICO2/ 15 BANDAS - 1 UNIDADE RACK

● Equalizador gráfico compacto, 2/15 bandas, 2/3 de oitava
● Trim de entrada e LED indicador de sinal/clip
● Chave CUT/boost para ajustes precisos
● Chave Bypass para rápida comparação

SRQ62 
EQUALIZADOR GRÁFICO2/ 31 BANDAS - 2 UNIDADES RACK

● Equalizador gráfico compacto, 2/31 bandas, 1/3 de oitava
● Trim de entrada e LED indicador de sinal/clip
● Chave CUT/boost para ajustes precisos
● Chave Bypass para rápida comparação

SRQ62L 
EQUALIZADOR GRÁFICO2/ 31 BANDAS - 3 UNIDADES RACK

● Equalizador gráfico compacto, 2/31 bandas, 1/3 de oitava
● Trim de entrada e meter bargraph em 2 cores com 11 segmentos
● Chave CUT/boost e filtros passa-alta totalmente ajustável
● Chave Bypass para rápida comparação

Preço tabela:
Preço sugerido:



PRESS RELEASE                                                    Setembro 2015

ESTANTES
PARA MICROFONE / CAIXAS ACÚSTICAS

A Studiomaster oferece os acessórios necessários para sonorização, 
como estantes para microfones e estantes para caixas acústicas. 
Disponíveis em diferentes configurações, todos os acessórios oferecem 
o padrão de qualidade da Studiomaster.

Modelos disponíveis:

ESTANTES PARA CAIXAS ACÚSTICAS
SPS1- Estante para caixa acústica
SPS2- Estante com catraca para caixa acústica

ESTANTES PARA MICROFONES
MPS1- Estante tipo girafa para microfone
MPS2- Estante automática tipo girafa para microfone



ESTANTES PARA MICROFONES
MPS3
MPS4

ESTANTES PARA MICROFONES
MPS5
MPS6 – Preta ou cromada

Preço tabela:
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EVENT
MIXERS COMPACTOS FORMATO CABEÇOTE

Os novos mixers amplificados série EVENT da Studiomaster foram 
desenvolvidos para oferecer alta potência e praticidade. 
Em formato cabeçote, são ideais para utilização em igrejas, academias 
de ginástica, escolas de música, ensaios e apresentações ao vivo.  
Os modelos EVENT 712 e 78, com potência de 500 watts e 
amplificadores Classe D, incluem recursos como compressor nas 
entradas para microfone, efeitos DSP, MP3 player e entradas USB e SD 
card. São extremamente leves, para fácil transporte. Uma porta USB é 
dedicada para uso em gravações ou playbacks. 
O modelo ultra compacto EVENT14 é robusto, perfeito para ser utilizado 
em apresentações ao vivo. Afinal de contas, entradas para microfone, 
potência e qualidade sonora é tudo o que você precisa.

Modelos disponíveis:

EVENT 14  /  4 ENTRADAS PARA MICROFONE  /  100W  
● Potência de 2 x 50 watts
● Gabinete ultra compacto
● Incluído MP3 player, com entradas USB e SD card 



EVENT 78 / 6 ENTRADAS PARA MICROFONE   
2 CANAIS ESTÉREO / 500W
● Potência de 2 x 250 watts, leve, amplificadores Classe D
● Compressor nos canais de entrada para microfone
● Processador de efeitos DSP de alta qualidade, MP3 player e porta 
USB dedicada para gravação/playback
● EQ de 3 bandas em todas as entradas, 2 auxiliares com EQ gráfico de 
7 bandas

EVENT 712  /  10 ENTRADAS PARA MICROFONE   
2 CANAIS ESTÉREO / 500W
● Potência de 2 x 250 watts, leve, amplificadores Classe D
● Compressor nos canais de entrada para microfone
● Processador de efeitos DSP de alta qualidade, MP3 player e porta 
USB dedicada para gravação/playback
● EQ de 3 bandas em todas as entradas, 2 auxiliares com EQ gráfico de 
7 bandas

Preço tabela:
Preço sugerido:



PRESS RELEASE                                                    Setembro 2015

FUSION+
MIXER VERSÁTIL

Um mixer para entretenimento. 
O FUSION+ é um mixer completo, ideal para aplicações em Karaoke, 
DJs, clubes, artistas solo, duos e instalações sonoras.

Mixers para P.A. e DJs são concebidos para aplicações específicas, 
e tendem a ser completamente diferentes dos demais. Recursos 
específicos, como canais para microfone de alta qualidade com EQ, 
crossfader e múltiplas entradas para CD nunca tinham sido encontrados 
em um mixer.

O FUSION+ é completo! Inclui três canais para microfone com entradas 
combo XLR/ jack, três bandas EQ com varredura, filtros passa-alta de 
80Hz e faders de 60 milímetros. As quatro entradas estéreo incluem EQ 
de três bandas com corte de -36dB, perfeito para ser utilizado como 
ferramenta para DJs, além de recursos como crossfader endereçável e 
chave MPX para uso em Karaokê. Isso significa que o FUSION+ inclui 
todo o necessário para proporcionar resultados de alta qualidade, 
indiscutivelmente.



Três LEDs indicadores de nível possibilitam visualizar os níveis de saída 
e níveis de sinal CUE, e então controlar por completo a monitoração na 
cabine de DJ ficou muito mais fácil.

O suave e durável crossfader VCA de 45 milímetros é atribuível a partir 
de qualquer um dos quatro canais estéreo e a substituição, quando 
necessária, é rápida e muito fácil, para que o trabalho possa continuar 
sem longas interrupções. Os controles oferecem todos os recursos para 
se adequar a qualquer tipo de mixagem.

Como característica da Studiomaster, o processador de efeitos DSP 
oferece todos os efeitos indispensáveis, tornando o processo de 
mixagem muito mais dinâmico, simples e fácil.  
A qualidade de construção do FUSION+ é excepcional, onde cada 
controle é firmemente fixado ao painel frontal e todos os conectores 
parafusados diretamente ao chassi. As saídas main são padrão XLR, 
para se conectarem facilmente as caixas acústicas amplificadas. 
 

Modelo disponível:

FUSION+   MIXER PARA DJ/ 11 CANAIS

Recursos:

● Mixer compacto, com recursos inovadores, utilizado para PA ou DJs
● Entrada para 3 microfones e 4 canais estéreo para música 
● Entradas para microfone padrão profissional, com 3 bandas de EQ e 
mid sweep 
● Processador de efeitos DSP nos canais para microfone
● Faders suaves e duráveis
● Vídeo routing e chave MPX, ideais para Karaokê
● Crossfader endereçável e EQ com corte e sweep de -36dB – ideal para
DJs  
● Saídas com mic cut para eliminar feedback
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LIVESYS5
P.A. COMPACTO / MONITOR

Extremamente versátil, o novo LIVESYS5 é um sistema de P.A. portátil, 
com 150 watts de potência, perfeito para utilização em bares, igrejas, 
escolas de música e performances solo.
Também pode ser utilizado como monitor amplificado, para vocalistas, 
tecladistas ou ainda como módulo para bateristas – bem como conectar 
a baterias eletrônicas, para uso em apartamentos ou ensaios. Com 
gabinete robusto, grade reforçada e pesando apenas 3,3kg, pode ser 
transportado facilmente, aonde quer que você precise de um sistema 
completo.

Recursos:
● Mixer com 3 canais e baixo ruído
● 2 entradas mic/linha e 1 entrada de linha
● 150 watts de potência Classe D
● EQ de 3 bandas
● Efeitos incluídos
● Phantom power incluído
● Montável em estante para microfone
● Máximo SPL 115dB
● Peso de 3,3kg
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C3 / C3X
MIXER COMPACTO RAQUEÁVEL

A série C3 de mixers compreende dois modelos, e ambos oferecem um 
total de 12 entradas e ocupam apenas uma unidade de rack. O modelo 
C3X também inclui um processador de efeitos DSP customizado, com a 
tradição Studiomaster. 

As quatro entradas combo XLR e jack, balanceadas, permitem conectar  
microfones ou equipamentos de nível de linha. Para maior flexibilidade, 
duas entradas estão na frente e duas no painel traseiro. Todos os 
preamps de microfone apresentam nosso design de studio, 
possibilitando também o uso com microfones de condensador, uma vez 
que incluem phantom power.

Os EQs da Studiomaster são famosos por sua resposta suave e natural. 
O EQ de três bandas, disponível nas entradas combo do C3, oferece o 
máximo controle em toda gama vocal, para proporcionar resultados de 
alta qualidade quando usado para voz. 
Quatro entradas estéreo incluem uma seleção de conectores jack e 
RCA/phono, tornando perfeito para a maioria dos formatos de 
reprodução (CD e MD, por exemplo) e instrumentos eletrônicos (teclados
e baterias eletrônicas). Cada entrada tem um controle de nível individual 
e duas bandas de EQ.



O DSP utilizado no C3X oferece recursos de última geração, com 
sonoridade cristalina, delays de alta qualidade, além de reverbs e efeitos.

A Studiomaster tem usado a tecnologia DSP por muitos anos e durante 
esse tempo desenvolveu uma mistura única entre os efeitos delay e 
reverb, que conquistou definitivamente artistas de todo o mundo. 
Como o resultado de um DSP perfeito, a única dificuldade do usuário é 
escolher o melhor deles para utilização com vocais. 
Afinal, são muitas possibilidades, todas elas de altíssima qualidade! 
Três configurações Vocal estão disponíveis na C3X, juntamente com 
reverbs room e  plate. O modo delay é totalmente variável, oferecendo 
ajustes de 10ms e 720ms, juntamente com uma gama de 0 a 90% - para 
ajustar minuciosamente o parâmetro necessário.
O DSP pode ser ligado e desligado rapidamente, utilizando os controles 
do painel frontal ou ainda com auxílio de um footswitch, ligado ao 
conector do painel traseiro.

Todas as entradas têm acesso a um par de pré e post fader para 
mandadas auxiliares. O envio 'pré' é ideal para criar um monitor mix, e 
então enviar o sinal para os monitores de palco ou fones de ouvido. O 
'post' send no modelo C3X alimenta o processador de efeitos DSP e 
também um dispositivo de efeito externo, para total flexibilidade.Os 
níveis de saída estéreo oferecem medição por LEDs, para monitoração 
visual. 
A série C3 / C3X é ideal para utilização em estúdios de ensaio, 
locadoras, igrejas, bandas e casas noturnas.

Modelos disponíveis:

C3 12 ENTRADAS/ 4 PARA MICROFONES/ 4 ESTÉREO
● Mixer compacto,12 entradas, ocupa apenas 1 unidade de rack
● 2 mandadas auxiliares
● EQ de 3 bandas nas entradas combo e 2 nas entradas estéreo
● Conectores de entrada e saída balanceados

C3X 12 ENTRADAS/ 4 PARA MICROFONES/ 4 ESTÉREO COM DSP
● Mixer compacto,12 entradas, ocupa apenas 1 unidade de rack
● 2 mandadas auxiliares
● EQ de 3 bandas nas entradas combo e 2 nas entradas estéreo
● Conectores de entrada e saída balanceados
● DSP customizado, com presets de reverbs de alta qualidade e delay 
ajustável
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PAX/PX
MONITORES DE PALCO

A série de monitores de palco PAX/PX é indispensável quando o assunto
é monitoração de alta qualidade, com clareza e volume acentuado.   

O design diferenciado, angulado, possibilita perfeita monitoração para o 
músico. Os monitores da série PAX/PX ocupam muito menos espaço no 
palco e reduzem o som captado pelos microfones.
A grade é construída em aço, o acabamento em tecido tipo carpete é 
resistente e com excelente aparência, e as cantoneiras são reforçadas, 
para manter o gabinete sempre intacto e livre de danos. Sendo assim, é 
incontestável que os monitores PAX/PX sempre estão prontos para ir 
para a estrada. 

Disponíveis em modelos ativos e passivos, incluem alto-falantes de 10" 
ou 12”, projetados para oferecer volume e clareza em baixas 
frequências, mesmo em altos níveis de volume.

O modelo PAX10+ inclui recursos como entrada com conector jack 
balanceado, enquanto o modelo PAX12+ oferece entradas balanceadas 
tanto com conectores XLR como jack. Ambos os modelos possuem 
saída Link, que permite conectar múltiplos monitores PAX a partir de 



uma única fonte de sinal, e assim possibilitar monitoração perfeita para a
banda por todo o palco. 
O modelo PAX12+ inclui ainda equalizador de 3 bandas e controles de 
ganho e de nível. Para proteção contra feedback, um filtro busca as 
frequências que causam a realimentação, e então permite que os 
monitores possam soar mais alto sem qualquer interferência.

Para completar a flexibilidade da série PAX/PA, a saída Speaker Out 
disponível nos modelos PAX ativos permite a conexão junto a caixas PX 
passivas. Dessa forma, a partir do mesmo amplificador interno do 
modelo PAX é possível alimentar as caixas PX e assim ajustar diferentes
opções de configuração, para multiplicar as possibilidades de 
monitoração no palco.

Modelos disponíveis:

PAX10   MONITOR ATIVO/ 10”
● Alto-falante customizado de 10”
● Amplificador interno de 80/120 watts pode ser usado adicionalmente 
para amplificar o modelo PX10
● Saída Link para conectar múltiplos monitores a partir de uma única 
fonte sonora
● Entrada jack balanceada
● Monitor compacto, formato angulado

PAX12   MONITOR ATIVO/ 12”
● Alto-falante customizado de 12”
● Amplificador interno de 120/150 watts pode ser usado adicionalmente 
para amplificar o modelo PX12
● Inclui filtro para redução de feedback
● Entradas XLR e linha balanceadas e saída Link
● Monitor compacto, formato angulado

PX10   MONITOR PASSIVO/ 10”
● Alto-falante customizado de 10”
● Tweeter de alta frequência
● Potência contínua 80 watts (programa)
● Painel de metal robusto com conector jack para caixa acústica
● Monitor compacto, formato angulado



PX12   MONITOR PASSIVO/ 12”
● Alto-falante customizado de 12”
● Tweeter de alta frequência
● Potência contínua 100 watts (programa)
● Painel de metal robusto com conector jack para caixa acústica
● Monitor compacto, formato angulado
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V5
LINE ARRAY COMPACTO

A Studiomaster apresenta o sistema de line array V5, ideal para 
situações onde um sistema compacto e eficiente é indispensável. 
Com duas vias, resposta de frequência plana e resposta de fase em uma
gama de 60Hz - 20KHz, o V5 é ultra compacto e  oferece níveis de 
potência impressionantes.

O sistema de caixas V5 HF/MF inclui dois drivers MF de 5” combinados 
com um driver de compressão HF 44 mm. Esta perfeita combinação 
reduz espaço de gabinete e peso, mantendo elevado nível de SPL.
O gabinete trapezoidal é projetado para manter os alto-falantes 
projetando dispersão de som de forma perfeita. O acabamento com 
revestimento especialmente resistente, que se assemelha a um tipo de 
material elástico, proporciona maior durabilidade mesmo nas mais 
variadas condições de tempo e temperatura. Na parte frontal, as grades 
de aço oferecem total proteção.
 
As ferragens de suspensão em alumínio oferecem a angulação de 0°-10°
para se ajustar a um perfeito posicionamento, e para as conexões no 
sistema V5, são utilizados conectores NL4MP de 4 pinos.

O sistema de caixas sub V5S LF, passivas, segue o mesmo conceito de 
caixas compactas e leves encontrado nas caixas V5 HF/MF. As V5S 
incluem dois drivers de 10” LF de alta potência, com bobina (voice coil) 
de 2,6”.
Para a versão de caixas LF ativas, V5SA - que oferecem os mesmos 
recursos da versão V5S passiva -, o modelo inclui o processamento de 
áudio DSP, além do sistema de amplificação, que inclui ventoinhas para 
refrigeração e proteção contra overload e curto-circuito.  



Modelos disponíveis:

V5 2x5”/ Caixa Line Array Passiva HF/MF
● Drivers de alta qualidade, 2x5”, HF/MF
● Drive de compressão de 44mm
● Ultra compacto, de alta durabilidade
● Inclui sistema de suspensão ajustável em alumínio

V5S 2x10”/ Caixa Line Array Passiva LF
● Drivers de alta qualidade, 2x10”, LF, com vented horn para maior 
eficiência
● Bobina (voice coil) de 2,6” para oferecer alta potência constante
● Ultra compacto, de alta durabilidade
● Inclui sistema de suspensão ajustável em alumínio

V5SA 2x10”/  Caixa Line Array Ativa LF
● Drivers de alta qualidade, 2x10”, LF, com vented horn para maior 
eficiência
● Bobina (voice coil) de 2,6” para oferecer alta potência constante
● Processamento de áudio DSP incluído
● Desenvolvida para total compatibilidade junto as caixas V5 HF/MF 
passivas

Preço tabela:
Preço sugerido:
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VMS
SISTEMA DE GERENCIAMENTO VOCAL

Trabalhar com vocais num ambiente de estúdio de gravação as 
possibilidades são múltiplas e o tempo é um grande aliado a esse 
trabalho, seja com o auxílio de processadores ou outros muitos recursos 
que os estúdios oferecem. Já no ambiente ao vivo as necessidades são 
diferentes, imediatas, e então as ferramentas utilizadas precisam reverter
excelentes resultados em curto espaço de tempo.

Para shows em estádios, as empresas de som precisam de especial 
atenção aos vocais, e então basta escolher o microfone, um bom mixer, 
o tipo de amplificador correto e as caixas acústicas adequadas, correto? 
Não exatamente. Para o trabalho vocal completo é também 
indispensável o Studiomaster VMS.
 
O VMS desliga o microfone quando não estiver em uso, equilibra o 
volume da voz (reduzindo picos e aumento das partes mais suaves) e 
proporciona resultados exclusivos. Seria necessário utilizar racks inteiros
de equipamentos de processamento de sinal para oferecer todo o 
resultado oferecido apenas pelo VMS.

O preamp de microfone é de baixo ruído, com chave de ganho de 6 
posições simplesmente marcado como LOUD & SOFT -, portanto, basta 
selecionar a posição que se adapte a voz...e pronto! 



Um filtro de 18dB/oitava reduz frequências indesejáveis no palco, bem 
como ruídos de manuseio do microfone. O phantom power +48V permite
alimentação para microfones condensadores de alta qualidade. O noise 
gate desliga o microfone quando estiver fora de uso, para que o P.A. não
capte o baixista falando com o baterista!

O compressor controla o nível de volume da voz, de forma suave e 
equilibrada. A compressão é uma ferramenta indispensável em estúdios 
mas por vezes ausente em performances ao vivo, principalmente em 
função da complexidade e das condições de uso. No VMS, no entanto, o 
compressor óptico é ajustado para o melhor controle dinâmico vocal, 
sem comprometer o resultado final.

O EQ gráfico de sete bandas trabalha as freqüências cuidadosamente, 
oferecendo os recursos necessários para o ajuste fino, sempre 
indispensável aos vocais.
O processador DSP, resultado de décadas de experiência da 
Studiomaster em processadores de efeitos, inclui seis efeitos com 
qualidade de estúdio, desenvolvidos exclusivamente para vocais.
Cada efeito tem o seu próprio botão no painel frontal, possibilitando 
rápido acesso aos diferentes padrões –  ou ainda ser utilizado via 
footswitch, conectado no painel traseiro.
Além de eficiente, o VMS ocupa apenas uma unidade de rack, 
possibilitando que seja transportando facilmente, principalmente por 
cantores e grupos vocais. 

A fonte de alimentação interna facilita a conexão junto a tomada, 
excluindo a possibilidade de danos a fonte durante o transporte. Todos 
os conectores de entrada e saída são XLR e jack, e uma entrada para 
fone de ouvido no painel frontal possibilita fácil monitoração.

Recursos:

Preamp de alta qualidade
● Captura todos os detalhes vocais sem distorções

Rápido Noise Gate
● Mantém vocais livres de ruídos indesejáveis 

EQ de 7 bandas
● Possibilita ajuste fino em todo espectro vocal

Preço tabela:
Preço sugerido:
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WRM
MICROFONES SEM FIO

A Studiomaster também é conhecida por fabricar microfones dinâmicos 
de alta qualidade com preços justos. Como parte de nossos lançamentos
mais recentes apresentamos nossa série WRM, focada em produtos sem
fio de alta qualidade.
Dentre os lançamentos, apresentamos configurações com um, dois e até
kit de microfones sem fio com quatro canais. Todos os modelos da série 
WRM são UHF, com microfones condensadores e dinâmicos de alta 
qualidade e sincronização de frequência PLL, para rejeição de 
interferência e maior estabilidade.  

Modelos disponíveis:

WRM1
MICROFONE WIRELESS SINGLE HANDHELD 

WRM2
MICROFONE WIRELESS DUAL HANDHELD 

WRM4-H
SISTEMA MICROFONE WIRELESS QUAD HANDHELD 



WRM4-L
SISTEMA MICROFONE WIRELESS QUAD LAVALIER(LAPELA) 

WRM4-C
SISTEMA MICROFONE WIRELESS QUAD CONFERENCE 

Preço tabela:
Preço sugerido:
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