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Flex Arm

Suporte Articulado para Microfone

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Seja para AM ou FM FLEX-ARM é o preferido entre os locutores.
FLEX-ARM é o principal suporte de microfone vendido na América Latina. O produto tem características inteligentes e
acessórios versáteis que permitem instalá-lo em diferentes tipos de estúdio atendendo a necessidade de cada usuário.
O suporte é composto por duas hastes duplas de 40 cm de comprimento cada uma além de 4 molas de alta compressão. As
hastes são de aço e alumínio, recobertas por pintura a pó, aplicada através de um processo químico diferenciado que
aumenta sua durabilidade em comparação a processos de pintura convencional de metais. Quando abertas por completo as
hastes do suporte atingem 80 cm.
As molas da parte superior podem ser ajustadas em 6 posições diferentes alternando sua compressão para suportar microfones de diversos modelos, marcas e pesos. As demais peças que compõe o FLEX-ARM são banhadas a níquel, processo que
auxilia no tratamento anti-oxidante e evita o desgaste com o passar dos anos.
FLEX-ARM foi projetado por profissionais do rádio que sabem das reais necessidades e as características mais importantes de
um bom suporte para microfone, por isso o produto não transmite para o microfone nenhuma vibração em seu manuseio,
seja na movimentação giratória horizontal ou vertical, realizando movimentos macios e contínuos.

vendas@biquad.com.br • +55 35 3471-6399 • www.biquad.com.br
Rua Marcos Flávio e Dias, 260 • Jardim Beira Rio • Santa Rita do Sapucaí • MG • Brasil • CEP: 37540-000

Soluções
Inteligentes
para Broadcast.

DATASHEET

Flex Arm

GARANTÍA

Suporte Articulado para Microfone

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Suporte manufaturado em aço e alumínio;
• Suporte com hastes totalmente abertas chega a 80 cm;
• Processo diferenciado de pintura. Aumento da durabilidade;
• Banho de níquel nas peças que aumenta durabilidade e
evita oxidação;

OPÇÕES DE BASES

• Espaço adequado para passar cabo de áudio;

• Base manufaturada em alumínio fundido de alta
resistência;
• Base com bucha de nylon que fornece perfeito encaixe
no suporte e evita ruídos;
• Base de mesa pequena possui 8 cm de altura;
• Conjunto de Suporte e Base disponíveis em 3 cores:
BEGE, CINZA, PRETO.

O modelo FLEX-ARM acompanha uma BASE onde será fixado o suporte. Você pode escolher qual BASE melhor se
enquadra as suas necessidades: parede, mesa ou pressão.
A BASE é exclusiva para instalar no móvel do estúdio com a utilização de 4 parafusos*.
O conjunto é ideal para mesa de entrevistados, pois poupa espaço e facilita o deslocamento do microfone entre vários
convidados. Escolha a cor do conjunto suporte e base entre BEGE, CINZA e PRETO, conforme a cor que mais combina
com seu estúdio.
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