


1¼ " domo de policarbonato, pivotante, arrefecido 

com ferrofluido.

6" (152,4mm), cone de celulose tratada, Borda de 

espuma PU.

65 Hz ~ 21 Khz

89 dB

8 Ohms

110 Watts

55 Watts

12dB/8ª

4200 Hz

12dB/8ª

12dB/8ª

ABS com bloqueador de UV / Bafle infinito

3 mm

1.350 g (2.98 lbs)

220 x 308 x 74,5 mm

273 x 187 mm

5 - 55 Watts

Tweeter

Woofer

Resposta de freqüência

Sensibilidade

Impedância Nominal

Potência Musical

Potência RMS

Crossover duas vias

Freqüência do Crossover

Low Pass

High Pass

Material do Corpo

Bitola Max. de Fio para o Terminal

Peso Liquido

Dimensões ( A x L x P )

Dimensões do corte (A x L)

Amp. Recomendado

Especificações  Técnicas

Prezado Cliente,

Obrigado por ter nos honrado com sua escolha.

Os sonofletores (caixas acústica) Natts série IWN 6.55, foram concebidos para proporcionar uma agradável experiência aos seus 

usuários. Desenvolvidas para ter uma reprodução sonora de alta qualidade, fidelidade e com um ótimo design para permanecer 

discretas onde forem instaladas. As caixas acústicas série IWN 6.55, quando devidamente instaladas proporcionarão momentos 

de prazer e entretenimento.

Confira mais de nossos produtos no site - www.natts.com.br

As caixas acústicas série IWN 6.55 são compostas por:

Alto-Falante de 6";

Tweeter Domo de Policarbonato Pivotante;

Moldura (corpo) injetada em termo-plástico de engenharia resistente a alta temperatura com Bloqueador de UV / Bafle infinito.
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Dimensões da Arandela

187 mm

2
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Dimensões do Corte

74,5 mm
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Figura 2
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Figura 4
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Posicione os sonofletores (caixas acústicas) do canal 
surround na parede ou teto, em uma posição que fique de 0,60 
m a 1,8 m atrás da posição de audição e 1,5 m a 2,0 m distante 
do chão, com esse posicionamento você obterá um melhor 
rendimento do seu sistema. Use a Figura 2 como exemplo. 
Lembrando que as opções apresentadas são apenas 
sugestões, podendo o usuário fazer a instalação conforme 
projeto.

Opções de Posicionamento

Posicione o Tweeter

Pintura 

Os sonofletores (caixas acústicas) IWN 6.55, oferecem quase 
que infinitas possibilidades de posicionamento. 
Distribua suas caixas acústicas IWN 6.55 pelo ambiente, esse 
sistema se integra perfeitamente a qualquer espaço projetado, 
podendo ser instalado tanto em teto quanto em parede 
conforme a Figura 1 e 2. Lembrando que as figuras abaixo são 
apenas sugestões de instalação.

   Observação: Lembramos que para instalação deste sistema é necessário que 
se faça cortes e /ou furos.

È aconselhável para a instalação, tanto em paredes como em 
tetos, que se mantenha uma distância de no mínimo de 0,30 m 
dos cantos, conforme a Figura 4. Minimizando assim as 
reflexões.

Se desejar, o seu sonofletor (caixa acústica) Natts série IWN 
6.55, pode ser pintado para combinar com a decoração do 
ambiente. É apenas necessário tomar alguns cuidados.
 Retirar a tela. 
Após retirar a tela, cubra cuidadosamente o interior do 
sonofletor (caixa acústica) com a máscara de pintura, em 
quanto à moldura esta sendo pintada;
A tela também poderá ser pintada.
Retire o tecido da parte interna da tela e pinte-a. Mas tome 
cuidado para não obstruir os furos da tela. Após secar a tinta 
recoloque o tecido e instale na moldura.

Os sonofletores (caixas acústicas) série IWN 6.55 possuem o 
tweeter pivotante, permitindo que o som seja direcionado para 
área de audição, conforme o posicionamento dos sonofletores 
e a preferência do usuário.
Para mover o tweeter, aplique uma leve pressão no anel 
plástico ao redor da membrana, conforme a Figura 5.

Observação: Nunca exerça pressão sobre a membrana, pois isso irá prejudicar 
o funcionamento do tweeter.

Figura 5



4.3.

1. 2.

5. 6.

Passo a Passo para Instalação

Ferramentas necessárias para instalação:

Nível (não obrigatório);

Lápis

Serra de mão ou outra ferramenta para corte;

Saca tela (essa ferramenta é fornecida pela Natts 

e vem anexada a embalagem)

Chave Philips.

1. Posicione a máscara de corte no local desejado (é 

aconselhável o uso de um nível para um alinhamento 

mais preciso), conforme o desenho 1;

2. Com a máscara de corte já posicionada e alinhada, 

risque com a ajuda de um lápis o local de instalação, 

conforme o desenho 2;

3. Com o auxílio de uma serra ou outra ferramenta 

especifica. Recorte o local marcado do passo anterior 

conforme o desenho 3;

4. Com a fiação devidamente instalada conecte os 

fios ao terminal, atentando-se a polaridade conforme 

o desenho 4;

5. Após a ligação dos fios, retire a tela com a ajuda 

da ferramenta que vem anexada a embalagem, 

encaixe o sonofletor IWN 6.55 no local de instalação e 

com uma chave philips, aperte os parafusos até o 

travamento conforme o desenho 5;

6. Já com o seu sonofletor devidamente instalado, 

recoloque a tela e pronto. O seu sonofletor IWN 6.55 

estará pronto para proporcionar momentos 

agradáveis.
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