
Conheça o Zulu 3, o fone 
de ouvido mais confortável 
e mais durável que a 
Lightspeed já fez.

O Zulu 3 tem o 
respaldo de uma 
garantia de 7 anos, 
a melhor do setor.

Fone de ouvido ANR Zulu 3 com Bluetooth®



Mais confortável
• As vedações auriculares de alto desempenho são 

biseladas para oferecer um encaixe mais natural, para 
maior conforto e estabilidade

• As vedações auriculares de plush fornecem 20% mais 
área de superfície do que seu principal concorrente, para 
uma melhor vedação em torno de armações de óculos e 
uma distribuição mais confortável de pressão lateral

• Uma maior cavidade da concha fornece 50% mais 
espaço para seus ouvidos, permitindo que toda a orelha 
� que confortavelmente coberta, evitando a dor causada 
pela pressão da vedações sobre a borda da orelha

Mais durável
• Novos cabos reforçados construídos em torno de um 

núcleo de Kevlar oferecem mais resistência e � exibilidade 
com menos peso do que cabos padrão

• Aproximadamente 100% do fone de ouvido é feito de 
aço inoxidável e magnésio

• Protetores auriculares de magnésio são ao mesmo 
tempo fortes e leves, oferecendo atenuação superior de 
ruídos de alta frequência

Mais clareza
• O microfone Dual Aperture Disc™ fornece maior 

cancelamento de ruído para comunicações mais claras 
e inteligíveis

• Ganho de microfone exclusivo, ajustável pelo usuário, 
ajuda a balancear vozes altas e suaves em um ambiente 
com vários fones de ouvido

• Tecnologia de estéreo de alimentação cruzada Front Row 
Center™ (FRC) e alto falantes redesenhados oferecem 
áudio rico e nítido, e � delidade musical sem paralelo

Desempenho da Lightspeed
• O cancelamento ativo de ruído (ANR) premiado fornece 

desempenho consistente ao longo de uma ampla e 
profunda gama de ruídos de baixa frequência

• O Zulu é preferido 3 para 1 sobre nosso concorrente mais 
próximo por pilotos pro� ssionais que voaram com ambos

• O Zulu 3 tem o apoio de uma garantia de 7 anos, a 
melhor do setor

O que faz com que o novo Zulu 3 
seja superior aos seus concorrentes?





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Gerais
Alimentação por pilhas: 3 V, duas pilhas AA
Peso: 430 g (com vedações auriculares e arco do 
microfone)
Painel da aeronave: 8 - 40 V CC

Fone
Transdutor: bobina móvel de 40 mm
Resposta de frequência: 20 Hz - 20 kHz
Impedância nominal a 1 kHz:
Desligado — Mono: 200 ohms, 
Ligado — Mono: 280 ohms
Desligado — Estéreo: 400 ohms, 
Ligado — Estéreo: 560 ohms

Microfone
Princípio do transdutor: eletreto que cancela os ruídos
Resposta de frequência: 200 Hz - 6.000 Hz
SPL máximo: 114 dB
Impedância de terminação: 220 - 2.200 ohms
Tensão operacional: 8 V - 16 V CC

Fone habilitado para Bluetooth
Sim

Transmissão de música por Bluetooth
Sim

Conectividade com Bluetooth® — Desfrute 
de uma clareza excelente na chamada, 
� delidade musical e acesso sem � o para 
alertas de áudio importantes dos aplicativos 
de aviação nos dispositivos móveis.

Compatível com 
FlightLink — você pode 
gravar e ouvir comunica-
ções de entrada e saída 
usando o FlightLink, o 
aplicativo de gravação da 
Lightspeed para dispo-
sitivos iPad e iPhone da Apple, e o cabo de 
rede fornecido com o Zulu 3. 

Conexão para celulares/reprodutores 
de música — a entrada auxiliar integrada à 
caixa de controle é uma opção a mais para 
conexão com celulares, reprodutores de 
música ou outros dispositivos de áudio.

Auto Shuto� ™ — o recurso Auto Shuto� , 
desenvolvido pela Lightspeed com tecnologia 
exclusiva, desliga automaticamente o fone 
de ouvido quando ele não está em uso, 
aumentando a vida útil das pilhas.

ComPriority™ — com a tecnologia 
patenteada ComPriority, você nunca perde 
comunicações importantes por rádio, pois ela 

reduz automaticamente o volume de qualquer 
dispositivo auxiliar durante transmissões por 
rádio ou de intercomunicações.

Seu dinheiro de volta em até 30 dias — 
Os fones de ouvido Lightspeed Aviation 
são projetados para serem melhores que 
qualquer outro, em qualquer situação. 
Mas sabemos que nem todos os cockpits 
e pilotos são iguais. Por isso, oferecemos 
uma garantia de reembolso de 30 dias. 
Se por qualquer motivo você não estiver 
totalmente satisfeito com sua compra, 
devolva o produto e receba um reembolso 
total imediato.

Garantia limitada de 7 anos

Con� gurações disponíveis:
• Alimentação por pilhas, conector GA dual; 

cabo superior liso
• Alimentação pelo painel, conector LEMO; 

cabo superior liso
• Alimentação por pilhas, conector U-174; 

cabo superior liso

Itens fornecidos com o dispositivo — caixa 
para transporte, cabos de rede para conexão 
com celulares/reprodutores de música, 
presilha de � xação do cabo, duas pilhas AA, 
espuma corta-vento para o microfone.

Fone de ouvido ANR Zulu 3 com Bluetooth®

Como os Zulus que vieram antes dele, o Zulu 3 apresenta diversos recursos avançados:

“O Lightspeed Zulu é confortável, 
resistente e nítido. Um fone de 
ouvido que atende às expectativas 
das pessoas mais exigentes.” 

 Corrine McLaughlin
Co-fundadora da Flight4Lives
Piloto Privado
Funcionária da British Airways

Lightspeed Aviation
6135 Jean Road
Lake Oswego, Oregon 97035

LightspeedAviation.com

sales@lightspeedaviation.com
800.332.2421 ligação gratuita
503.968.3113 tel.
503.968.7664 fax

© 2017 Lightspeed Aviation, Inc. Todos os direitos reservados. Dual Aperature Disc, Front Row Center, ComPriority e Auto Shuto�  são marcas registradas da Lightspeed Aviation Inc., iPad e iPhone 
são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG. As 
especi� cações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 7/17


