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Apesar destes auriculares já serem fabricados há cerca de duas décadas, o seu crescente e presente sucesso faz com que este 
sistema se torne numa ferramenta de trabalho cada vez mais indispensável nos dias de hoje. Por isso, e sendo a saúde auditiva a 
sua grande motivação, é com bastante naturalidade que assistimos ao lançamento da marca Sound Fusion.

Estes auriculares personalizados adaptam-se fisicamente ao pavilhão auricular de cada pessoa uma vez que são fabrica-
dos a partir de uma impressão previamente tirada. Comportam, através dos auscultadores de alta-fidelidade, um 
sistema de reprodução acústica mais fiel que irá possibilitar melhorar o seu desempenho através da qualidade de som 
conseguida. Aos técnicos de som optimiza os resultados em termos de mistura e gravação. Aos músicos permite uma 
monição individual através da compensação das suas características auditivas pessoais, não influenciando nem sendo 
influenciado por outros. Em situações de palco vai proporcionar a diminuição do número de monitores electro-acústicos 
presentes dado que se tratam de caixas de retorno sem fios e promover a mobilidade dos elementos. Por outro lado, os 
auscultadores intra-auriculares baixam os níveis sonoros do palco e melhoram a captação do som dos instrumentos 
acústicos (p. ex., bateria, guitarra acústica, entre outros).
De entre as inúmeras vantagens que podem ser retiradas deste sistema destacam-se a redução imediata de 23dB do 
ruído ambiente (graças à utilização do molde personalizado) o que evitará o aumento de volume para níveis perigosos 
como forma de compensação do ruído externo, o corte da distorção visto que cada auscultador reproduz apenas um 
âmbito específico de frequências e o aumento de horas de utilização sem fadiga. Um dos temas que mais frequente-
mente é abordado entre os profissionais é o da habituação ao isolamento do ruído ambiente. A resposta reside na 
relação custo-ganho decorrente deste tipo de monição: a partir do momento em que se reduz o nível de volume parasita, 
consegue-se alcançar um melhor equilíbrio de som e, consequentemente, optimizar as performances. Por fim, persiste 
ainda a questão do risco para a saúde auditiva uma vez que o som é reproduzido directamente no ouvido.
Usados da forma adequada os auscultadores Sound Fusion poderão inclusivamente possuir um carácter benéfico neste 
âmbito visto que se suprime a necessidade de aumentar o som para níveis prejudiciais. A confirmação de que este inves-
timento é, de facto, uma mais-valia reside no número crescente de profissionais que já não dispensam a sua utilização.
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3 auscultadores: 1 duplo woofer  1 tweeter

4 auscultadores: 1 sub woofer 1 duplo woofer  1 tweeter 

Balanced Armature Drivers
Crossover passivo 2 vias
Cabo  1/8" (3.5mm) removível 

Dados técnicos
Sensibilidade:  106,5dB 
Resposta frequência: 10 Hz to 18,00 Hz
Impedância:  37 ohms @ 1kHz
Isolamento sonoro: -26 dB

 

Caixa Incluída

Cada auricular apresenta uma configuração interna composta por 4 micro-auscultadores e um 
crossover integrado de duas vias - um auscultador duplo para as frequências médias, um auscul-
tador dedicado às graves e outro às agudas - proporcionando, desta forma, um elevado nível de 
precisão e equilíbrio. O resultado é uma resposta de frequência com graves fortes e detalhados e 
clareza de som impressionantes.

Balanced Armature Drivers
Crossover passivo 2 vias
Cabo  1/8" (3.5mm) removível

Dados técnicos
Sensibilidade:  124dB 
Resposta frequência: 20 Hz to 18,00 Hz
Impedância:  34 ohms @ 1kHz
Isolamento sonoro: -26 dB

Cada auricular apresenta uma configuração interna composta por 3 micro-auscultadores e um 
crossover integrado de duas vias - um auscultador duplo para as frequências graves e médias e 
um auscultador para as agudas - proporcionando, desta forma, um elevado nível de
precisão e equilíbrio. O resultado é uma resposta de frequência detalhada e clareza de som 
impressionantes.

Conteudo da caixa:

• Pano de limpeza
• Aloe vera
• Pino de limpeza
• Desumidificador
• Clip 
• Manual

AUSCULTADORES PERSONALIZADOS
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-
Cabos Monitor Cores para SF3 e SF4

É necessário tirar uma impressão antes
de encomendar os seus auscultadores.  

Estes cabos foram concebidos, especialmente, para 
aplicação em auscultadores onde ficam expostos a 
frequentes esticões e longos períodos de contacto com a 
pele. Produzidos com fios de cobre de alta qualidade, com 
preenchimento Kevlar e revestimento em poliuretano, 
apresentam uma extraordinária flexibilidade, resistência e 
durabilidade. O poliuretano resiste aos efeitos inconve-
nientes do contacto com a pele que podem causar o 
endurecimento, a ruptura e a perda de cor do revestimento 
dos cabos. Existe um padrão para o seu fabrico (1,75 mm) 
com 2 pinos de ligação banhados a ouro utilizados para os 
auriculares, com aço inoxidável maleável integrado que 
possibilita que o cabo seja ajustado à volta da orelha e 
permaneça sempre na posição correcta. O anel de retenção 
permite manter os cabos em posição quando colocados 
por trás da cabeça. Todos os cabos estão equipados com 
um jack de 3,5 mm banhado a ouro em ângulo recto. Os 
cabos são codificados para indicar a esquerda, direita e 
polaridade.

Para a qualidade final do sistema IEM é imprescindível a 
realização do molde do seu ouvido. A adaptação perfeita 
da cápsula ao seu pavilhão auricular é que possibilita o 
bloqueio de ruído parasita, melhorando a qualidade de som 
obtido. 

Amarelo
Translúcido

Azul
Translúcido

Vermelho
Translúcido

Verde
Translúcido Translúcido

Rosa
Translúcido

Preto
Opaco

Branco
Opaco

• Cápsulas em material acrílico
• Cores diversas
• Inserção de logotipo

Prata 
Translúcido

Preto Bege

CÁPSULAS ACRÍLICO

CABOS

IMPRESSÃO
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DM Preto - Crescendo

Devido às suas proporções reduzidas, os filtros da série DM da Crescendo encaixam na perfeição até nos ouvidos de menores dimensões 
anulando o tão indesejado efeito de protusão e promovendo quer a sensação de conforto quer o sentido estético decorrente da sua 
utilização. Permitem-lhe usufruir de um controlo total sobre os níveis de atenuação desejados dado que com apenas um par de moldes 
poderá facilmente trocar de filtros e adequá-los ao contexto sonoro em que se encontra. 
Desenvolvidos para proporcionarem uma melhor protecção passiva quando expostos a elevados níveis de ruído, permitem ouvir um som 
natural, atenuando os sons de baixa frequência e possibilitando a audição de frequências mais altas. A gama de filtros disponíveis 
abrange diversos graus de atenuação consoante os níveis de exposição sonora.
Os filtros são compatíveis tanto com moldes personalizados como com conectores universais. Cada produto apresenta as mesmas dimen-
sões de ligação o que permite ao seu utilizador trocar de um produto para o outro eliminando a necessidade de um novo investimento em 
vários moldes personalizados.
Os protectores auditivos encontram-se em conformidade com a  EN352-2 que regula os padrões de segurança para o Ruído no Trabalho. 
Esta norma especifica os valores mínimos de protecção consoante as frequências do ambiente sonoro.

DM Branco - Crescendo DM Azul - Crescendo

DM Personalizado
Características:
• Moldes personalizados compatíveis com todos os filtros DM & auscultadores Crescendo DS11
• Fabricado em silicone mole.
• Hipoalérgico, cómodo e praticamente inquebrável.
• 3 tipos de filtro disponíveis 15,20 e 25 dB de atenuação.

Uma nova era no design de filtros

Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CE certification results (European standards)
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Crescendo Woodwind
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PROTEÇÃO AUDITIVA
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Fluorescente

Amarelo
Opaco

Azul
Opaco

Vermelho
Opaco

Verde
Opaco Translúcido

Rosa
Translúcido

Preto
Opaco

Roxo
Opaco

Laranja
Opaco

Rosa
Opaco

Fluorescente
Amarelo

Fluorescente
Verde

Fluorescente
Azul Rosa

Auscultadores Crescendo DS-11
Auscultadores de alta-fidelidade concebidos para monição personalizada, masterização e mesmo uso pessoal. Os DS-11 oferecem um 
excelente nível de isolamento de ruído e proporcionam uma reprodução precisa do som, equilibrada e com graves naturais.
Desenvolvidos para uso com moldes personalizados ou conectores universais, estes auscultadores são compatíveis com todos os produ-
tos da Crescendo, podendo ser usados em palco, no telemóvel, leitores de MP3 e outros dispositivos de áudio.
Os DS-11 são certificados pela CE como protecção auditiva quando usados de acordo com as normas universais possibilitando uma 
redução de ruído de 22dB. (Em conformidade com a EN352-2:2002)

O kit inclui:
• Auscultadores de alto isolamento DS-11
• Cabo de 1.4m com conector estéreo de 3.5mm
• 2 pares de liga de 3 flanges de silicone
• 3 pares de flanges de cogumelo
• Estojo de viagem

Cores disponiiveis para os moldes personalizados DM, produzidos em silicone.

CORES SILICONE

AUSCULTADORES UNIVERSAIS

Os auscultadores DS11 podem ser personalizados ao ouvido, e feito um molde de silicone
onde os auscultadores encaixão

Características:
• Moldes personalizados compatíveis com os auscultadores Crescendo DS11 & e filtros DM 
• Fabricado em silicone mole.
• Hipoalérgico, cómodo e praticamente inquebrável.

DS11 Personalizado
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Na Sound Fusion fabricamos e fornecemos uma variadade de auriculares personaliza-
dos para apresentadores.
Estes auriculares utilizam em tubo para propocionar o som de um recpetor de audio 
directamente no ouvido.

AURICULARES

Av. Gorgel do Amaral, 14 B , 2720 - 268 Damaia 

Personalize o seu inear hoje: 214 904 941

Rua dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos 151B, 2775-694 Carcavelos

966 372 810
962 777 276

A Sound Fusion é uma empresa especializada em auscultadores personalizados para músicos, técnicos de som e 
profissionais da comunicação. Criada recentemente, vem colmatar uma lacuna no mercado nacional de áudio com o 
lançamento de uma linha de auscultadores personalizdos projectados e fabricados em Portugal

ouve-te 
em palco

Auriculares SF Aur
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