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inspirar o bem-estar através da música.
NOSSO PROPÓSITO

Somos uma indústria de áudio 
que trabalha constantemente para 
entender e atender as necessidades 
de nossos clientes.

SOBRE NÓS

Iniciada em 2011 obtendo grande notoriedade e destaque no cenário do som 
automotivo, somos uma empresa que preza pela inovação, que hoje conta com um 
time de mais de 134 colaboradores, dividido em diversas equipes e setores, 
entre linha de produção, suporte, comercial, marketing e engenharia, distribuídos 
entre planta fabril e representações comerciais em território nacional e 
internacional.

SÃO PAULOestamos
presentes
em 100% do
território
nacional

ONDE ESTAMOS

Estamos presentes nos
paises da 

América Latina:
Argentina, Bolívia, Paraguaí, 
Chile, Uruguaí,Trindade 
e Tobago, República 
Dominicana e Porto Rico;

América do Norte:
Estados Unidos;

Europa: Espanha, 
França, Portugal, 
Alemanha, Rússia e 
Eslovênia,

Ásia: Japão e Tailândia    
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leia o QRCODE
veja nosso vídeo institucional

Usamos o que há de mais tecnológico 
em nossa fábrica, trabalhamos com 
o melhor do maquinário nacional para 
elevar e manter o nossa eficiência.

Atualmente o nosso parque 
industrial conta com 12 mil 
m2 e adquirimos mais 20 mil m2 
numa área atrás desta planta.

Nossa fábrica possui tecnologia verde 
que agrega, não só economia ao 
processo fabril, mas também impacta 
diretamente o ecossistema do nosso 
planeta.

TECNOLOGIA

A Triton se orgulha de contar com 
um time que busca constante 
evolução, para desenvolver produtos 
que possam entregar a qualidade 
que você exige e possibilitar a 
melhor experiência sonora.

EXCELÊNCIA

ATENÇÃO NOS
MÍNIMOS DETALHES
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Ótima resposta nos médios-altos e agudos. Produto 
com fácil manutenção.

Driver TRD 300X

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1”

Diâmetro
nominal: 25mm ( 1”)

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

500Hz a
8,7kHz

Potência
de pico: 200 W PMPO

Potência
nominal: 100 W RMS

Sensibilidade: 106 dB SPL (1W@1m)

Alumínio revestido em cobre! Maior dissipação de 
calor na bobina. Ideal para vários sistemas de som!

Driver TRD 505

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

2”

Diâmetro
nominal: 50mm ( 2”)

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

300Hz a
6.5kHz

Potência
de pico: 320 W PMPO

Potência
nominal: 160 W RMS

Sensibilidade: 110 dB SPL (1W@1m)

MÉDIOS-ALTOS E AGUDOS EFICIENTES!

Essa linha foi projetada para obter ótima resposta nos médios altos e agudos. 
Produtos versáteis com componentes voltados para a serem produtos com 
fácil manutenção.

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS



Alto-falante próprio para reprodução de subgraves. 
Fabricação com materiais exclusivos de ótima 
qualidade.

TROOPER T600

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 12”

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

28 a
950 Hz

Potência de 
programa 
musical:

1200 W (2)

Potência máxima 
contínua: 600 W AES (1)

Sensibilidade: 87,2358 dB SPL 
(1W@1m)

12”

SUBWOOFERS COM ÓTIMA QUALIDADE!

Alto-falantes da linha Trooper reproduzem com eficiência a frequência de sub 
grave, foram desenvolvidos com a mais avançada tecnologia, contando om 
matérias primas de alta qualidade em sua construção.

LANÇAMENTO

SAIBA
MAIS



SUBWOOFER DE 
ALTO DESEMPENHO 
COM 600 W RMS

Carcaça em alumínio injetado com janelas de 
ventilação para melhor dissipação de calor da bobina 
móvel, seu design inovador foi projetado para redução 
de ruídos ocasionados por turbulências de ar geradas 
durante o movimento do conjunto móvel.

1. CARCAÇA

Centragem customizada em poliéster impregnada em 
resina fenólica com adição de materiais para garantir 
seu movimento linear e duradouro, evitando fadiga e 
perda de memória, diminuindo a compressão acústica 
por fadiga mecânica.

2. CENTRAGEM

Conjunto magnético robusto com grande eficiência, 
possui sistema de refrigeração radial que garante a 
troca de calor e diminui a compressão de potência.

3. CONJUNTO MAGNÉTICO

Indicado para sistemas de som interno e 
com muita excelência nos sistemas de som 
Goiano com força e eficiência.

Carcaça em alumínio injetado com janelas 
de ventilação para melhor dissipação de 
calor da bobina móvel, seu design inovador 
foi projetado para redução de ruídos 
ocasionados por turbulências de ar geradas 
durante o movimento do conjunto móvel.

Centragem customizada em poliéster 
impregnada em resina fenólica com adição 
de materiais para garantir seu movimento 
linear e duradouro, evitando fadiga e perda 
de memória, diminuindo a compressão 
acústica por fadiga mecânica.

Conjunto magnético robusto com grande 
eficiência, possui sistema de refrigeração 
radial que garante a troca de calor e diminui a 
compressão de potência.

ALTA TECNOLOGIA

VÍDEO SOBRE
TROOPER T6



Fluxo magnético estável e denso. Melhor clareza na 
reprodução musical.

TR450

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 8”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

79 a
7.600 Hz

Potência de 
programa 
musical: 

900 W

Potência 
RMS: 450 W

Sensibilidade: 92,57 dB SPL (1W@1m)

Campo magnético forte e estável. Maior resistência 
a altas temperaturas. Ideal para aplicação em caixas 
tipo Trio.

TR400

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

8”

Diâmetro
nominal: 12”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

60 a
6.500 Hz

Potência de 
programa 
musical: 

800 W

Potência 
RMS: 400 W

Sensibilidade: 93,21 dB SPL

GRAVES FIRMES PARA LONGOS PERÍODOS

A linha TR foi desenvolvida para reproduzir sons graves firmes, sua 
característica o torna o produto ideal para reprodução em longos períodos de 
tempo em sistema de alto desempenho. Devido as suas características, este 
produto pode ser aplicado em sistema de som automotivo e profissional.

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS

12”



Desenvolvido para reproduzir sons médios. Ideal para 
reprodução em longos períodos de tempo!

TR500

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 15”

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

40 a
2000 Hz

Potência de
pico: 1000 W

Potência nominal 
RMS: 500 W

Sensibilidade: 93,36 dB SPL

Custo benefício e com graves firmes! Ideal para 
reprodução em longos períodos de tempo!

TR620

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 12”

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

57 a
5.000 Hz

Potência
de pico: 1240 W

Potência
nominal: 620 W

Sensibilidade: 93,89 dB SPL

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS

12”15”



Proporciona grande qualidade sonora! Se destaca 
pela sua alta definição!

TR850

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 12”

Impedância 
nominal: 4 e 8 Ω

Resposta em 
frequência:

58 Hz a
3600 Hz (3)

Potência de 
programa 
musical: 

1700 W

Potência 
RMS: 850 W (2)

Sensibilidade: 95,6 dB SPL

Especialmente desenvolvido para reproduzir sons 
médios. Pode ser aplicado em sistema de som 
automotivo e profissional.

TR1250

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

12”

Diâmetro
nominal: 12”

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

58 a
4.900 Hz

Potência
de pico: 2.500 W

Potência 
RMS: 1.250W

Sensibilidade: 93,23 dB SPL

GRAVES FIRMES PARA LONGOS PERÍODOS

A linha TR foi desenvolvida para reproduzir sons graves firmes, sua 
característica o torna o produto ideal para reprodução em longos períodos de 
tempo em sistema de alto desempenho. Devido as suas características, este 
produto pode ser aplicado em sistema de som automotivo e profissional

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS

12”

disponível
também

na cor



Desenvolvido para reproduzir as frequências de 
graves e graves de ataque. Maior robustez e 
confiabilidade.

TR1650

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 12”

Impedância 
nominal: 4 Ω e 8 Ω

Resposta em 
frequência:

58 a
4.900 Hz

Potência
de pico: 3.300 W

Potência
nominal: 1.650W

Sensibilidade: 92,6 dB SPL

O TR2250 foi desenvolvido para reproduzir as 
frequências de graves e graves de ataque, podendo 
trabalhar de 64 a 400 hertz.

TR2250

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 12””

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

55 a
4.500 Hz

Potência
de pico: 5.500 W

Potência
nominal: 2.250 W

Sensibilidade: 92,28 dB SPL

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS

12”12”



Projetado para ser utilizado em sistemas que exigem 
alto desempenho na sua faixa de atuação. Som 
limpo e com muita pressão sonora. Mais resistente e 
exclusivo!

12 TR4350

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 12”

Impedância 
nominal: 2 e 4 Ω

Resposta em 
frequência:

50 Hz a
2500 Hz

Potência de 
programa 
musical: 

5800 W

Potência 
RMS: 2900 W

Sensibilidade: 92,22 dB SPL (1W@1m)

Maior desempenho e eficiência. Planejado para 
melhor desempenho nos graves e graves de ataque.

15 TR4350

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

12”

Diâmetro
nominal: 15”

Impedância 
nominal: 2 e 4 Ω

Resposta em 
frequência:

50 Hz a
2500 Hz

Potência de 
programa 
musical: 

5800 W

Potência 
RMS: 2900 W (2)

Sensibilidade: 96,2 dB SPL

GRAVES FIRMES PARA LONGOS PERÍODOS

A linha TR foi desenvolvida para reproduzir sons graves firmes, sua 
característica o torna o produto ideal para reprodução em longos períodos de 
tempo em sistema de alto desempenho. Devido as suas características, este 
produto pode ser aplicado em sistema de som automotivo e profissional

15”

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS



Proporciona grande qualidade sonora! Se destaca 
pela sua alta definição!

6MBX400

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 6”

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

94 Hz a
6 kHz

Potência de 
programa 
musical: 

400 W

Potência 
RMS: 200 W

Sensibilidade: 95,4 dB SPL (1W@1m)

SAIBA
MAIS

6”

O MÉDIO COM FIDELIDADE!

O 6 MBX400 foi especialmente desenvolvido para reproduzir sons médios, 
ele possui uma ampla reposta de frequência. Devido as suas características, 
pode ser aplicado em sistemas de som automotivos e profissionais.



A linha shiver se destaca pela sua sonoridade e 
fidelidade nas respostas de frequências musicais.

SHIVER BASS 15”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 15”

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

33 Hz a
1100 Hz

Potência
de pico: 3800 W

Potência
nominal: 1900 W

Sensibilidade: 93,89 dB SPL

Alcança até 3800W em programa musical!

SHIVER BASS 18”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 18”

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

35 Hz
a 1200 Hz

Potência
de pico: 3800 W

Potência
nominal: 1900 W

Sensibilidade: 95,60 dB SPL

GRAVES DE ALTA QUALIDADE

Desenvolvida para reproduzir frequências de graves e subgraves, se 
destacando com sua sonoridade e fidelidade marcante nas respostas de 
frequências musicais.

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS

15”

18”

disponível
também nas 

cores

disponível
também nas 

cores



Timbre médio com ótimo rendimento SPL. Maior 
excursão e ótima memória física. Maior desempenho 
ao ser utilizado por várias horas!

REGGAETON

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

12”

Diâmetro
nominal: 12”

Impedância 
nominal: 4 e 8 Ω

Resposta em 
frequência:

58 Hz a
2,5 kHz

Potência de 
programa 
musical: 

3950 W (2)

Potência 
RMS: 1975 W (1)

Sensibilidade: 92,02 dB SPL

SAIBA
MAIS

PODEROSO GRAVE COM EXCELENTE DESEMPENHO!

A linha Reggaeton possui um timbre médio com ótimo rendimento SPL. 
Ótimo desempenho, excelente para quem deseja um sistema de som 
automotivo externo com graves de ataque poderosos.



Especialmente desenvolvido para reproduzir sons de 
subgrave. Ideal para reprodução em longos período 
de tempo e em sistema de alto desempenho.

15 SB1450

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

15”

Diâmetro
nominal: 15”

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

40 a
2.200 Hz

Potência de 
programa 
musical: 

2.900 W

Potência 
RMS: 1450 W

Sensibilidade: 95,07 dB SPL

Especialmente desenvolvido para reproduzir sons 
médios. Reprodução em longos período de tempo em 
sistema de alto desempenho.

18 SB1450

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

18”

Diâmetro
nominal: 18”

Impedância 
nominal: 4 e 8 Ω

Resposta em 
frequência:

35 a
1.200 Hz

Potência
de pico: 2.900 W

Potência 
RMS: 

1.450 W

Sensibilidade: 96,5 dB SPL

GRAVES AGRESSIVOS DE ALTO DESEMPENHO

A linha SB foi desenvolvida para reproduzir graves cheios, firmes e agressivos. 
Sua bobina é produzida em fio de cobre com a tecnologia in out e seu corpo é 
produzido em fibra. Essa tecnologia permite uma melhor troca de calor com o 
conjunto magnético e assim, reduzindo a compressão por potência.

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS



Foi desenvolvido para reproduzir graves cheios, firmes 
e agressivos. Maior rigidez , elevando o SPL

15 SB1550

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

15”

Diâmetro
nominal: 15”

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

35 Hz a
2,3 kHz

Potência de 
programa 
musical:

3100 W (2)

Potência
nominal: 1550 W (1)

Sensibilidade: 95,02 dB SPL

SAIBA
MAIS



MG510 foi desenvolvido para reprodução de 
frequências de médio grave e médio agudo. Oferece 
resistência qualidade e fidelidade.

MG510

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

10”

Diâmetro
nominal: 10”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

85 Hz a
5,100 kHz

Potência de 
programa 
musical: 

1000 W (2)

Potência 
RMS: 500 W

Sensibilidade: 100,5 dB SPL (1W@1m)

MG920 foi desenvolvido para reprodução de 
frequências de médio grave e médio agudo. Ampla 
faixa de resposta de frequência.

MG920

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

12”

Diâmetro
nominal: 12”

Impedância 
nominal: 6 e 8 Ω

Resposta em 
frequência:

55 Hz a
5,2 kHz

Potência de 
programa 
musical: 

1840 W (2)

Potência 
RMS: 920 W

Sensibilidade: 95,02 dB SPL

MÉDIOS-GRAVE E MÉDIOS-AGUDOS COM CLAREZA

A linha MG foi desenvolvida para reprodução de frequências de médios-grave 
e médios-agudos com alta eficiência e clareza. Seu desenvolvimento contou 
com o que há de melhor em tecnologia e qualidade de matéria prima.

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS



Sub Bass contém Melhor aproveitamento. Maior 
desempenho e melhor reprodução em frequências 
baixas. Mais leve e econômico.

SUB BASS 8”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

8”

Diâmetro
nominal: 8”

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

40 a
4.000 Hz

Potência
de pico: 400 W

Potência
nominal: 200 W

Sensibilidade: 79,08 dB SPL

Graves extensos sem ocupar muito espaço!

SUB BASS 10”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

10”

Diâmetro
nominal: 10”

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

30 a
5.000 Hz

Potência
de pico: 400 W

Potência
nominal: 200 W

Sensibilidade: 83,21 dB SPL

MÉDIOS-ALTOS E AGUDOS EFICIENTES!

A linha Sub Bass possui um conjunto motor usinado por máquinas de alta 
precisão para garantir seu melhor aproveitamento. Proporciona maior 
desempenho e melhor reprodução em frequências baixas. É mais leve e 
econômico. Contém maior estabilidade e proporciona grandes movimentos 
sem que haja danos.

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS



Desenvolvido para gerar graves profundos e bem 
definidos. Maior força magnética.

REDCROSS 8”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

8”

Diâmetro
nominal: 8”

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

35 a
800 Hz

Potência
de pico: 1.000  W

Potência 
RMS: 500 W

Sensibilidade: 81,10 dB SPL (1W@1m)

Desenvolvido para gerar graves profundos e bem 
definidos.

REDCROSS 10”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

10”

Diâmetro
nominal: 10”

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

30 a
1.000 Hz

Potência
de pico: 1.000  W

Potência 
RMS: 500 W

Sensibilidade: 84,5 dB SPL

GRAVES BEM DEFINIDOS PARA INTERNOS

A linha Red Cross possui subwoofers robusto e compacto, desenvolvido 
para gerar graves profundos e bem definidos ao seu sistema de som, é um 
produto muito utilizado no sistema de som interno.

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS



O Red Cross de 12”  é um subwoofer robusto e 
compacto, desenvolvido para gerar graves profundos 
e bem definidos ao seu sistema de som.

REDCROSS 12”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

12”

Diâmetro
nominal: 12”

Impedância 
nominal: 4 Ω

Resposta em 
frequência:

20 a
900 Hz

Potência
de pico: 1.000  W

Potência 
RMS: 500 W

Sensibilidade: 86,81 dB SPL

SAIBA
MAIS





Reprodução precisa em toda a faixa de resposta com 
baixa distorção. Troca rápida para fácil manutenção. 
Qualidade e confiabilidade!

Driver HD175

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1”

Diâmetro
nominal: 1”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

600 Hz a
20 kHz (4)

Potência de 
programa 
musical:

160 W acima de
2 kHz (3)

Potência máxima 
contínua:

80 W acima de
2 kHz (3)

Sensibilidade: 110 dB SPL (1W@1m)

Distorção harmônica reduzida. Melhor reprodução das 
frequências altas. Fácil manutenção

Driver HD 3920

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

2”

Diâmetro
nominal: 2” (50,8 mm)

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência: 500 Hz a 18 KHz

Potência de 
programa 
musical:

180 W acima de
1,25 KHz (2)

Potência máxima 
contínua:

250 W acima de
1,5 KHz (2)

Sensibilidade: 110 dB SPL (1W@1m)

DRIVERS DE COMPRESSÃO PROFISSIONAIS DE ALTA
FIDELIDADE!
São drivers com motor magnético de ferrite, projetados para entregar 
máxima definição das frequências altas e médio altas, por isso o nome HD 
“high definition”. Modelos disponíveis com garganta de 1” e 2”, (80w e 125w 
respectivamente). Diafragmas com domo de titânio com suspensão em 
polímero com bobinas de 2” e 3”.

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS



Desenvolvido para a reprodução em baixas 
frequências, com graves profundos e bem definidos! 
Recomendado como woofer ou mid bass.

6MBL400

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

6”

Diâmetro
nominal: 6,5”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

65 Hz a
6,0 kHz (3)

Potência de 
programa 
musical:

400 W (2)

Potência máxima 
contínua: 200 W AES (1)

Sensibilidade: 92,8 dB SPL (1W@1m)

Desenvolvido para a reprodução de frequências 
médio-grave com clareza e eficiência! Altíssimo 
rendimento na resposta de frequência estendida.T

12MBL1200

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

12”

Diâmetro
nominal: 12”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

75 Hz a
2,9 kHz (3)

Potência de 
programa 
musical:

1200 W (2)

Potência máxima 
contínua: 600 W (1)

Sensibilidade: 97,7 dB SPL (1W@1m)

LINHA PROFISSIONAL DE MÉDIO GRAVES 

A linha MBL possui resposta em frequência estendida, permitindo a utilização 
como full range ou médio-grave em sistemas de LINE ARRAY ou caixas de 2 
vias com excelente desempenho.

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS



LINHA STANDARD MID BASS

Ótimo equilíbrio entre graves e médios. Excelente custo-benefício – um alto 
falante profissional feito para sistemas que necessitam de custo reduzido, 
sem abrir mão da qualidade e desempenho.

Desenvolvido para ter um ótimo equilíbrio entre graves 
e médios com custo reduzido! Ótimo desempenho 
proporcionado pela bobina.

12SMB800

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

12”

Diâmetro
nominal: 12”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

39 Hz a
4,5 kHz (3)

Potência de 
programa 
musical:

800 W (2)

Potência máxima 
contínua: 400 W AES (1)

Sensibilidade: 96,4 dB SPL (1W@1m)

Alto-falante de custo reduzido, porém com a mesma 
qualidade e desempenho! Desenvolvido para obter 
um equilíbrio entre médios e graves.

15SMB800

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

15”

Diâmetro
nominal: 15”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

35 Hz a
4,2 kHz (3)

Potência de 
programa 
musical:

800 W (2)

Potência máxima 
contínua: 400 W AES (1)

Sensibilidade: 97,1 dB SPL (1W@1m)

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS



É um alto-falante projetado para ser uma versão 
aprimorada do consagrado, 10XRL800, possui 
sonoridade refinada, alta-eficiência e resposta 
estendida com graves mais profundos

10XRL810

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 10”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

65 Hz a
6,4 kHz

Potência de 
programa 
musical:

800W

Potência máxima 
contínua: 400W

Sensibilidade: 99,4 dB SPL (1W@1m)

10”

RESPOSTA ESTENDIDA E ALTO DESEMPENHO!

Transdutores de alta fidelidade e potência, indicado para em line array e 
sistemas de alto desempenho.

LANÇAMENTO

SAIBA
MAIS



FULLRANGE
ALTA DEFINIÇÃO
COM 400 W RMS

Carcaça em alumínio leve e resistente com sistema de 
ventilação integrado para melhor dissipação de calor 
e redução de compressão por potência.

1. CARCAÇA

Cone importado de alta tecnologia desenvolvido para 
reprodução equilibrada de frequências médias e 
baixas com mais clareza e naturalidade.

2. CENTRAGEM

Anéis estabilizadores no conjunto magnético (shorting 
rings) reduzem a distorção harmônica e estendem 
a resposta em frequência em todos os níveis de 
potência.

3. CONJUNTO MAGNÉTICO

Bobina móvel de 3” (76mm) - alta potência 
com fio retangular CopperClad Aluminum.

Projetado para ser uma versão aprimorada 
do consagrado 10XRL800, possui uma 
sonoridade refinada, alta eficiência (99,4 dB 
SPL) e resposta estendida com graves
mais profundos e médios extremamente 
claros e realistas.

Uma nova referência em transdutores de alta 
qualidade e desempenho.

ALTA TECNOLOGIA

VÍDEO SOBRE
10XRL810



Maior desempenho e eficiência! Desenvolvido para a 
reprodução equilibrada entre médios e agudos

6XRL400

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

6”

Diâmetro
nominal: 6.5”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

88,0 Hz a
5,0 kHz (3)

Potência de 
programa 
musical:

400 W (2)

Potência máxima 
contínua: 200 W AES (1)

Sensibilidade: 95,5 dB SPL (1W@1m)

Desenvolvido para ter equilíbrio entre baixas e médias 
frequências e um ótimo desempenho! Pode ser usado 
em sistemas profissionais e automotivos.

8XRL400

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

8”

Diâmetro
nominal: 8”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

70 Hz a
6,3 kHz (3)

Potência de 
programa 
musical:

400 W (2)

Potência máxima 
contínua: 200 W (1)

Sensibilidade: 97,6 dB SPL (1W@1m)

RESPOSTA ESTENDIDA E ALTO DESEMPENHO!

Transdutores de alta fidelidade e potência, indicado para em line array e 
sistemas de alto desempenho.

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS



Desenvolvido para a reprodução em frequência 
médio-grave! Ideal tanto para sistemas de som 
profissional quanto para automotivo!

8XRL600

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

8”

Diâmetro
nominal: 8”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

84 Hz a
6,7 kHz

Potência de 
programa 
musical:

600 W (2)

Potência máxima 
contínua: 300 W AES (1)

Sensibilidade: 97,3 dB SPL (1W@1m)

Excelente desempenho com ótimo rendimento!

10XRL800

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

10”

Diâmetro
nominal: 10”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

70 Hz a
6,2 kHz (3)

Potência de 
programa 
musical:

800 W (2)

Potência máxima 
contínua: 400 W AES (1)

Sensibilidade: 101 dB SPL (1W@1m)

SAIBA
MAIS

SAIBA
MAIS



10”

Desenvolvido para a reprodução de média e graves 
frequências! Alto-falante para sistemas com custo 
reduzido, mantendo excelente qualidade!

10SLX600

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 10” (260 mm)

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

50 Hz a
4,5 kHz (3)

Potência de 
programa 
musical:

600 W (2)

Potência máxima 
contínua: 300 W AES (1)

Sensibilidade: 96,3 dB SPL (1W@1m)

SAIBA
MAIS

LINHA PROFISSIONAL DE MÉDIO GRAVES 

Transdutores full range indicados para sistemas de duas vias de ótimo custo 
benefícios (standard), sem sacrificar qualidade e desempenho.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 18”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

37 Hz a
3,0 kHz (3)

Potência de 
programa 
musical:

1600 W (2)

Potência máxima 
contínua: 800 W AES (1)

Sensibilidade: 98,3 dB SPL (1W@1m)

Desenvolvido para alto desempenho, com som limpo 
e impactante. Ele possui robustez e confiabilidade!

18SW1600

18”

SAIBA
MAIS

SUBWOOFERS PROFISSIONAIS

Linha de subwoofers para aplicação profissional em sistema de PA, ou 
sistemas diversos onde eficiência e acoplamento acústicos são requisitos 
chaves



Alto nível em SPL com grande ataque e clareza, 
reproduzindo toda a faixa dinâmica de graves com 
qualidade e profundidade inigualáveis.

18SW2000

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 18”

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

35 Hz a
2,4 kHz (3)

Potência de 
programa 
musical:

2000 W (2)

Potência máxima 
contínua: 1000 W AES (1)

Sensibilidade: 96,7 dB SPL (1W@1m)

18”

LANÇAMENTO

SUBWOOFERS PROFISSIONAIS

Linha de subwoofers para aplicação profissional em sistema de PA, ou 
sistemas diversos onde eficiência e acoplamento acústicos são requisitos 
chaves

SAIBA
MAIS



SUBWOOFER
PROFISSIONAL
COM 1000 W RMS

Bobina móvel de 4” (102mm) com fio retangular de 
cobre.

1. BOBINA

Conjunto magnético usinado com precisão.

2. CONJUNTO MAGNÉTICO

Anéis estabilizadores (shorting rings) para 
uniformidade de resposta .

3. ANÉIS ESTABILIZADORES

Esse alto-falante é ideal para caixas dutadas 
e bandbass. Proporciona grande ataque e 
clareza em graves frequências

ALTA TECNOLOGIA





A melhor parte de assistir a um show ao vivo é poder sentir 
no corpo a pressão sonora da sua música favorita. O grave 
que vibra o esqueleto, os médios quentes e cheios de vida, 
e os agudos especiais que te levam pra dentro da música. 
 
Foi baseado nessa experiência que surgiu a linha de produ-
tos Live Session. São alto falantes com presença e perso-
nalidade, som aberto do tipo “in your face”.

Para guitarra temos a versatilidade do nosso Backbone da 
série Britsh, que responde desde o som clean mais cris-
talino ou aveludado, até o Highgain Overdrive em altos volu-
mes, mantendo o ataque e à integridade do timbre.
  
Para os baixistas temos o 12BSW250 da série Sigma, 
um robusto woofer de resposta estendida para satisfazer 
a necessidade atual de portabilidade, potência e timbre fiel.

Esse é somente o começo de uma completa serie de pro-
dutos para que os músicos possam ter a melhor experi-
ência sonora em sua Live Session.



Dedicado a reprodução fiel dos transientes e 
frequências do contrabaixo. Alto-falante de média 
potência com graves firmes e precisos!

12BSW250

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 12” (300 mm)

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

40 Hz a 
4,5 kHz (3)

Potência de 
programa 
musical:

500 W (2)

Potência máxima 
contínua: 250 W (1)

Sensibilidade: 95,5 dB SPL (1W@1m)

12”

LINHA DE ALTO-FALANTES PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS

Desenvolvido especialmente para contrabaixo, com foco em setups 
compactos de alta fidelidade e média potência.

LANÇAMENTO

SAIBA
MAIS



ALTO-FALANTE DE
CONTRA-BAIXO

Carcaça de alumínio injetado, garantindo robustez e 
longevidade.

1. CARCAÇA

Os alto-falantes da série SIGMA possuem média 
potência, carcaça de alumínio injetado, motor 
magnético totalmente usinado em alta precisão e 
acabamento em pintura epoxi, atributos que garantem 
robustez e longevidade.

2. SÉRIE SIGMA

Alto-falante dedicado a reprodução fiel dos 
transientes  e faixa de frequências do contrabaixo.

3. DEDICADO

O 12BSW250 possui graves firmes e 
precisos, com faixa de resposta estendida, 
possibilitando ser usado sozinho em caixas 
1 x 12″ ou 2 x 12″ sem a necessidade de 
transdutores de altas frequências (drivers de 
compressão).

ALTA TECNOLOGIA



Uma ótima opção em caixas 1x12” compactas ou em 
conjunto com falantes de timbre mais cristalinos em 
caixas 2x12” ou 4x12”.

BACKBONE GB50V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro
nominal: 12” (300 mm)

Impedância 
nominal: 8 Ω

Resposta em 
frequência:

60 Hz a
5,2 kHz (3)

Potência de 
programa 
musical:

100 W (2)

Potência máxima 
contínua: 50 W (1)

Sensibilidade: 100 dB SPL (1W@1m)

12”

LINHA DE ALTO-FALANTES PARA GUITARRA

O Backbone busca invocar a essência dos falantes britânicos
dos anos 70 que foram a espinha dorsal do Rock.

SAIBA
MAIS

LANÇAMENTO



ALTO-FALANTE DE
GUITARRA

Carcaça com 8 furos de fixação: evita empenamentos 
de carcaça na parafusagem, e melhora a vedação na 
caixa acústica.

1. CARCAÇA

Cone legitimamente britânico proporciona altos 
volumes saturados, com um poderoso rugido de 
breakup.

2. CENTRAGEM

Conjunto magnético usinado em torno CNC, 
garantindo precisão e estabilidade sonora e um lindo 
acabamento.

3. CONJUNTO MAGNÉTICO

O Backbone busca invocar a essência dos 
falantes britânicos dos anos 70 que foram a 
espinha dorsal do Rock .

Possui médios levemente esculpidos, graves 
precisos e encorpados e agudos nítidos, mas 
não perfurantes.

A sua sensibilidade de 100dB SPL 
proporciona timbres agradáveis em baixos 
volumes, mas a verdadeira essência do seu 
cone legitimamente britânico se revela em 
altos volumes saturados, com um poderoso 
rugido de breakup.

Conjunto magnético usinado em torno CNC, 
garantindo precisão e estabilidade sonora e 
um lindo acabamento.

Carcaça com 8 furos de fixação que evita 
empenamentos de carcaça na parafusagem 
e melhora a vedação na caixa acústica.

Uma ótima opção em caixas 1×12” compactas 
ou em conjunto com falantes de timbre mais 
cristalinos em caixas 2×12” ou 4×12”.

ALTA TECNOLOGIA

VÍDEO SOBRE
BACKBONE



AV. ATÍLIO ALBERTINI, 1460, 
DIST. INDUSTRIAL, REGENTE FEIJÓ / SP
CEP 19570-000 - BRASIL

TELEFONE: +55 (18) 3279-9100

tritonaltofalantes.com.br


