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Qualidade que se ouveQualidade que se ouve



NUKE
amplifier

Devido à sua grande versatilidade, o novo amplificador NUKE Versatile pode 

produzir entre 20 à 100W RMS em carga de 4 Ohm com praticamente

nenhuma alteração no circuito

Ideal para se adaptar à todo tipo de ocasião, seja 

para um projeto novo ou para substituir aquele velho

 STK queimado em seu sistema

O Mais versátil do time

O Pequeno grande 
amplificador ajustável

Potência RMS @4 Ohm: 20 à 50W

THD: 0,05%

Resposta de Frequência: 7Hz a 60KHz (-3dB)

 Impedância de entrada: 47K

Sensibilidade de entrada: 600mVrms

Características Técnicas

Aceita uma ampla gama de tensões simétricas sendo

ideal para projetos variados e para substituição

daquele velho STK queimado de seu receiver

 

Potência ajustável 

Baixa distorção harmônica

Pequeno, robusto e eficaz

Versatile
Revisão 3.0



O queridinho da família agora na revisão 6.0

É como se você estivesse ouvindo a música direto no estúdio.

Quem procura amplificador de até 100W com qualidade e melhor

custo-benefício adquire um SuperStrong. É a melhor escolha.

A sensação indescritível de ouvir música com qualidade & Potência. 

O ST100P chega à sua Revisão 6.0 com ainda mais  qualidade, placa 

menor e um THD menor ainda. É qualidade imbatível!

Robusto e eficiente

Suporta condições extremas

Melhor custo-benefício

Fácil de instalar no gabinete

Acompanha manual completo

Potência RMS @4 Ohm: 100W

THD: 0,02%

Resposta de Frequência: 5Hz a 220KHz (-3dB)

 Impedância de entrada: 30K

Sensibilidade de entrada: 280mVrms

Características Técnicas



250ST
O Peso-Pesado da família. 250Wrms de

potência com qualidade & pressão sonora imbatível!

O ST250 é um amplificador para quem gosta de potência

mas não abre mão da qualidade e fidelidade de áudio.

Possui um circuito robusto, baseado no ST100P onde

a qualidade e a potência seguem juntas para lhe proporcionar

uma inigualável experiência mesmo em alta potência.

Este amplificador pode ser alimentado com uma grande

gama de tensões simétricas, onde

 a potência final é você quem 

determina.

Potência RMS @4 Ohm: 250W

THD: < 0,05% 

Resposta de Frequências: 5Hz a 80KHz (-3dB)

 Impedância de entrada: 47K

Sensibilidade de entrada: 668mV(RMS)

Características Técnicas

Revisão 2



O projeto ideal para você montar e aprender como

funciona um amplificador na prática

Potência RMS @4 Ohm: 7W

THD: 0,15%

Resposta de Frequência: 7Hz a 60KHz (-3dB)

 Impedância de entrada: 50K

Sensibilidade de entrada: 380mVrms

Características Técnicas

Aprenda eletrônica montando

Amplificador & Kit
didático para montar

ideal para ser usado em sonorização domestica com dispositivos

 como: TV, celular, MP3 player, Ipod, DVD, CD Player, 

computador, notebook, etc.
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PanzEr
PANZER AUDIO POWER AMPLIFIER

Em breve

linha pesada de amplificadores

de 0.5 a 2kw
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A música nos move!

Assine os canais Sigma Eletrônica e AlfaKits no YouTube

e fique por dentro de mais novidades 


