
Ind. e Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda.

USE SEM MODERAÇÃO

www.bornetecnologia.com.br
     facebook.com/amplificadoresborne

Manual de instruções

PRO 115
 115P

Caixa passiva para baixo



PARABÉNS,

Peso: 
27Kg
sem embalagem

30Kg
com embalagem

Dimensões (L x A x P):

64 x 69,5 x 39
sem embalagem

66 x 70,5 x 40,5
com embalagem

por ter adquirido um amplificador 
Borne. Todos os nossos produtos são 
projetados e desenvolvidos em 
laboratórios equipados com recursos 
avançados e softwares de 
engenharia acústica para atender as 
necessidades dos consumidores mais 
exigentes que prezam pela 
qualidade sonora.

Além de reproduzir com fidelidade  
os timbres sonoros, os produtos BORNE 
passam por diversas análises e testes 
que asseguram sua durabilidade e 
resistência, chegando em suas mãos 
um produto altamente confiável para 
que seus estudos e apresentações 
correspondam às suas necessidades 
e expectativas.

Leia atentamente este manual, 
seguindo de forma precisa todas as 
informações. Elas são muito 
importantes e permitem que seu 
produto funcione perfeitamente. Se 
necessário, entre em contato com a 
BORNE e esclareça todas as suas 
dúvidas.

Conteúdo da Embalagem:
1 caixa passiva PRO 115
 ou 115P

Ficha técnica:

Grade de aço para 
proteção dos alto-falantes e 
tweeter

Revestimento interno

Acabamento em curvim 
preto

Dutos laterais. Bass Reflex

Alças laterais

 Modelo Pro 115P

1 alto-falante de 15”, 350w 
RMS com cone de alumínio. 
Ideal para o uso em conjunto 
com o PRO 400, PRO 800 ou 
PRO 1000.

Modelo 115P

1 alto-falante de 15”, 350w 
RMS com cone de papel.
Ideal para ser utilizado com 
o PRO 400.



Visão Geral

Alças laterais

Dutos para melhor
desempenho Sonoro

Grade de aço

Alto-falante 15”

Sugestão de Uso:

Caixa
Passiva
PRO 410
 410P

 ou



Produzido por:
BORNE Indústria e Comércio de 
Equipamentos Eletrônicos LTDA.

Rua Paulo Castaldelli, 25 - Pq. Continental I
Guarulhos/SP - CEP 07077-060 

Tel.: (11) 2421-3300
CNPJ: 10.768.634/0001-42

www.bornetecnologia.com.br
contato@bornetecnologia.com.br

assistencia@bornetecnologia.com.br

Para mais informações sobre nossas assistências autorizadas, entre 
em contato com a Borne através do site:
www.bornetecnologia.com.br ou pelo telefone (11) 2421-3300.

A Borne é humano é apaixonante. É uma empresa de 
pessoas que trabalham para pessoas e nosso sucesso 
só é realidade porque você nos deu essa chance.

Por isso valorizamos muito a sua opinião. Acesse nosso 
site para deixar suas dúvidas, sugestões, opiniões e 
críticas. Gostariamos muito de ouvir você. Obrigado.

www.bornetecnologia.com.br

Sua opinião é muito importante


