
MANUAL DO PROPRIETÁRIO

ENGINE ROOM™ LVL 8



ENGINE ROOM™ LVL 8

Obrigado por comprar a fonte de alimen-
tação Engine Rool LVL 12. Este modelo top 
de desenho elegante Engine Room 
fornecerá à sua cadeia de efeitos a ener-
gia para um desempenho de primeira 
classe proporcionando máximo conforto 
-com às oito saídas fixas isoladas de 
aterramento, (2 com tensão opcional), 
USB-A e Portas USB-C para conectar 
dispositivos inteligentes e outros. Se preci-
sa organizar os seus efeitos como um 
profissional de maneira organizada e 
eficiente, vá para Engine Room.
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FRENTE

1. Saída Isolada de Aterramento (Fixa)
     Seis 500mA sadas isoladas fixas.

2. LED de Status de Saída
     LED de status de saída de corrente de duas cores.   
     Verde indica a corrente dentro das especificações,   
     vermelho indica a sobrecarga de corrente.

3. Saída com Tensão Selecionável
     Duas saídas isoladas com tensão selecionável
     (9V/12V/18V) usando chave seletora de três vias.

4. Chave de Saída de Tensão Selecionável
     Duas chaves comutadoras de três vias; uma para   
     cada saída  de tensão selecionável (9V/12V/18V).

5. Saída USB-A
     Saída USB-A para carregar dispositivos inteligentes.

6. Saída USB-C
     Saída USB-C para carregar dispositivos inteligentes.
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TRASEIRO

7. Entrada Energía IEC
     Fonte de alimentação 100V-240V, para uso em qualquer lugar do mundo.



ENGINE ROOM™ LVL 8 KIT DE CABOS/ACCESÓRIOS

A fonte de alimentação LVL 8 chega com um kit de cabos / acessórios contendo uma variedade 
de cabos, incluindo:

• Cabo 4 x 24” (60cm) conector de alimentação 2.1mm 
• Cabo 2 x 18” (45cm), conector de alimentação 2.1mm  
• Cabo 2 x12” (30cm), conector de alimentação 2.1mm 
• Cabo 18” (45cm) cable,conector de alimentação 2.5mm-2.1mm (verde)
• Cabo 18” (45cm) , conector de alimentação 2.5mm-2.1mm, polaridade reversa (vermelho)
• Cabo 18” (45cm) conector de alimentação, 3.5mm TS-2.1mm
• Cabo 18” (45cm) clipe de bateria de 9V, conector de alimentação 
• Cabo 78.7” (2m) de alimentação IEC
• Quatro pés com adesivo



ESPECIFICAÇÃOES

TIPO

SAÍDAS FIXA 

SAÍDAS AJUSTÁVEIS

SAÍDAS DE 
CARREGAMENTO USB

DIMENSÕES

PESO

PR5897

9V 500mA

9V 500mA,   12V  375mA,   18V  250mA

18W (USB-A e USB-C combinados)

Anchura: 8.4” (244mm)    Altura: 1.65” (42mm)    Profundidade: 3.59” (91.3mm)

1.55 lbs. (705g)

As especificações do produto esto sujetas a alterações sem aviso prévio.
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