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FENDER

PASSPORT
Os Fender Passport são equipamentos áudio portáteis que 
incluem tudo o que é necessário para ter um grande som onde 
quer que vás. Oferecendo uma fácil utilização, a série Passport é 
perfeita para qualquer pessoa que necessite de chegar ao públi-
co com grande qualidade e e�cácia. Carrega o teu Fender Pass-
port como se fosse uma mala, e depois basta abrir os fechos. No 
interior vais encontrar duas colunas completas, uma mesa de 
mistura auto-ampli�cada, e todos os cabos que necessitas para 
começar. A nova série Passport conta com plataformas electróni-
cas melhoradas, melhor design e maior facilidade de utilização, 
novas características como saída mono e compatibilidade blue-
tooth, novos kits de microfone e muito mais. Nunca foi tão fácil 
ter um som Fender de qualidade com estas características - em 
qualquer momento e em qualquer lugar.



O Passport CONFERENCE é perfeito para uma ampla 
variedade de aplicações, incluindo eventos educativos, 
desportivos ou religiosos, reuniões, seminários, apresen-
tações e actuações em festas, ou pequenos espaços e 
cafés. O Fender Passport CONFERENCE pesa 13,6 KG e 
conta com 175 watts de potência de classe D através de 
dois woofers de 5.25", e inclui um , mesa de 
mistura de 5 canais, entradas XLR e de 1/4" de micro/line 
para uma maior �exibilidade, controlos de volume e tom, 
entrada estéreo 1/8" - para se reproduzir material gravado 
através de um dispositivo móvel ou portátil -  saída stereo 
de auscultadores de 1/8" para monitorização das misturas 
em stereo.
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Nome do modelo: PASSPORT CONFERENCE 230V EU DS

Número de Modelo: 6945006900

Series:   Passport®

Cor:   Preto

Tipo de ampli�cador: Clase-D

Controlos:  Tone Control em cada canal, Volume, Master   
   Volume, 20db Pad

Voltagem:  230V

Watt:   175 Watts

Inputs:   Nove - (Três XLR, 5 1/4", Um Stereo 1/8") 

Headphone Jack: 1/8" Stereo com controlo de nível

Line Out:  Um - (1/8" Stereo Com controlo de nível) 

Speaker Jack:  Dois 1/4" Left and Right (Stereo)

Canais:   Cinco - (Três Mic/Line, Um Stereo 1/4" Line) 

Horn Tweeter:  Quatro - 2.75" Articulated HF Tweeters

Cabinet Material:  Plástico moldado

Pega:    Integrated Top-Mount Handle

Painel Frontal:  Alto contraste para Alta visibilidade em ambientes 
   de pouca luz

Profundidade:  10" (25.4 cm)

Largura:   25" (63.5 cm)

Altura:    19" (48.26 cm)

Peso:    30 lbs. (13.61 kg)

 Potenciómetros: Controlos Soft Touch Radial

Acessórios:  Inclui 
Dois cabos 
 de coluna e Cabo de energia retirável

Coluna:   Dois Woofers de 5.25" 

Características únicas: 175 watts de poder para audiências pequenas ou 
   médias operação de voltagem (100v-120v / 
   220V-240V), 
,                                         mesa de mistura de 
   5 canais que lhe permite misturar conferências e 
   pequenos conjuntos musicais, XLR e 1/4" mic/line 
   inputs para um conectividade �exível, controlo de 
   volume e tom - ajusta a tua mistura em cada canal, 
   input estéreo - reproduz material gravado através 
   de um dispositivo móvel ou portátil, saída 1/8" 
   estéreo para auscultadores para monitorização das 
   misturas em estéreo.



O sistema Passport EVENT com Bluetooth é perfeito para 
uma grande variedade de aplicações, para audiências 
pequenas. Pesa 19,5 Kg e conta com 375 watts de potência 
de classe D, através de colunas de 8" Fender, de design 
especial, e inclui , mesa de mistura de 
sete canais, equipado com Bluetooth (para transmitir 
áudio através de dispositivos móveis), entradas XLR e 1/4" 
de micro/line para maior �exibilidade, entrada para guita-
rra Hi-Z 1/4", entrada estéreo de 1/8" (para reproduzir 
material gravado através de dispositivos móveis), saída 
estéreo de 1/8" para controlo de auriculares e envio das 
misturas em estéreo, saída de subwoofer com �ltro hi-pass 
para uso de subwoofer activo e Mono Out, com controlo 
de nível para uso de monitores activos.
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Nome do modelo: PASSPORT EVENT, 375 Watts, 230V

Número de Modelo: 6946006900 

Series:   Passport®

Cor:   Preto

Tipo de ampli�cador: Clase-D

Controlos:  Volume, Treble, Bass, Nível de Reverb e 20dB Pad
   por Canal, Hi-Z Instrument/Line Switch, Bluetooth 
   Pair Switch, Master Volume

Voltagem:  230V

Watt:   375 Watts

Inputs:   Onze - (Quatro XLR Mic/Line, Um 1/4" Instrument/
   Line, Um Stereo 1/4", Um Stereo 1/8", Um Stereo
   Bluetooth)

Jack Auscultadores: 1/8" Stereo com controlo de nível

Line Out:  Três - Um Stereo 1/8" Phones/Line, Um 1/4" Mono, 
   Um 1/4" Sub Out

Cabo Coluna:  Dois 1/4" Left and Right (Stereo)

Canais:   Sete - (Quatro XLR Mic/Line, Um Instrumento/Line,
   Um Stereo 1/4" / 1/8" / Bluetooth) 

Horn Tweeter:  Dois - 1.2" Horn-Loaded Tweeter

Cabinet Material: Plástico moldado

Pega:   Integrated Top-Mount Handle

Painel Frontal:  Alto contraste para Alta visibilidade em ambientes 
   de pouca luz

Profundidade:  11" (27.94 cm)

Largura:  29" (73.66 cm)

Altura:   23" (58.42 cm)

Peso:   44 lbs. (19.96 kg)

Efeitos:   Reverb

Speakers

Vários

Coluna:  Two - 8" Fender® Special Design

Características únicas: 375 watts of output power—ample for medium-
   size audiences, International voltage operation 
   (100V-120V / 220V-240V), 
,
   seven-channel mixer lets you intuitively mix lecture 
   panels, musical ensembles and more, Bluetooth-
   equipped—stream wireless audio from mobile 
   devices, XLR and 1/4” mic/line inputs for �exible 
   source connectivity, Hi-Z 1/4" input for guitars,   
   Stereo 1/8” input—play recorded material from 
   mobile devices, Stereo 1/8” output for headphone 
   monitoring and sending stereo mixes, Sub Out with 
   automatic high-pass �lter for powered subwoofer 
   use, Mono Out with Level control for powered 
   monitor use.

Potenciómetros: Controlos Soft Touch Radial

Acessórios:  Inclui 
, Dois cabos 
   de coluna e Cabo de energia retirávelAcessórios



SPECS

Geral

Electrónica

Hardware

Speakers

Vários

Nome do modelo: PASSPORT VENUE, 600 Watts, 230V

Número de Modelo: 6947006900

Series:   Passport®

Cor:   Preto

Tipo de ampli�cador: Clase-D

Controlos:  Volume, Treble, Bass, Reverb em cada canal,
   20dB Pad (Canais 1-4), Phantom Power Switch, 
   Reverb Select, Time e Tone, Hi-Z Instrumento/
   Line Switch, USB (Gravar, Play/Pausa, 
   Faixa Anterior, Faixa Seguinte), Master Volume, 
   Master Tone

Voltagem:  230V

Watt:   600 Watts

Inputs:   Trez - (Quatro XLR Mic/Line, Um 1/4" Instrument/
   Line, Dois Stereo 1/4", Dois Stereo 1/8", 
   Um Stereo USB)

Jack Auscultadores: 1/8" Stereo com controlo de nível

Line Out:  Três - Um Stereo 1/8" Phones/Line, Um 1/4" Mono, 
   Um 1/4" Sub Out

Cabo Coluna:  Dois 1/4" Left and Right (Stereo)

Canais:   Dez - (Quatro XLR Mic/Line, Dois 1/4" Line/Hi-Z 
   Instrumento, Dois Stereo 1/4" / 1/8", Um Stereo USB)
 
Horn Tweeter:  Dois - 1.2" Horn-Loaded Tweeter

Cabinet Material: Plástico moldado

Pega:   Montada no topo da caixa

Painel Frontal:  Alto contraste para Alta visibilidade em ambientes 
   de pouca luz

Profundidade:  11" (27.94 cm)

Largura:  29" (73.66 cm)

Altura:   23" (58.42 cm)

Peso:   44 lbs. (19.96 kg) 

Efeitos:   Reverb

Potenciómetros: Controlos Soft Touch Radial

Acessórios:  Dois Cabos de Coluna e Cabo de Alimentação 
   energia retirável

Coluna:  2x10" Fender design especial

Características únicas: 600 watts de poder—para salas médias ou grandes, 
   operação de voltagem (100V-120V / 220V-240V), 
   mesa de mistura de 10 canais que te permitem 
   misturar intuitivamente conferências, conjuntos 
   musicais e muito mais, o reverb oferece profundi-
   dade aos instrumentos ou vozes, equipado com 
   USB - grava as tuas performances para uma Pen USB 
   e reproduz �cheiros áudio (qualidade de CD 16 bit /
   44.1Khz) MP3 e WAV, inputs XLR e 1/4" mic/line para 
   ligações mais �exíveis, input 1/8" - reproduz material 
   gravado dos dispositivos móveis, saída 1/8" para 
   auscultadores e envio das misturas em estéreo, 
   Sub Out com �ltro high-pass para uso com 
   subwoofer, Mono Out com controlo de Nível para 
   uso em monitor.r powered monitor use.

O Passport VENUE é ideal para todas situações anteriores, 
assim como para DJ's e concertos com banda, e conta com 
um prático sistema de gravação / reprodução USB que 
permite gravar utilizando uma pendrive e reproduz arqui-
vos WAV e MP3. 

O Passport VENUE, conta com 600 Watts de potência de 
saída (ideal para sala médias ou grandes), uma mesa de 
mistura de 10 canais que te permitem intuitivamente 
misturar conferências, grupos musicais e muito mais, 
reverb para acrescentar profundidade aos intrumentos e 
vozes, equipado com USB (para gravar as performances 
numa pen USB e reproduzir arquivos de qualidade CD 16 
Bit / 44.1Khz áudio), MP3 e WAV, entradas XLR e de 1/4" de 
micro/line para maior �exibilidade, entrada estéreo de 1/8" 
para reproduzir o material desde os dispositivos móveis, 
saída estéreo de 1/8" para controlo dos auriculares e o 
envio das misturas em estéreo, saída de subwoofer com 
�ltro de hi-pass para uso de subwoofer activo e Mono-Out 
com controlo de nívl para uso de monitores activos.
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A Fender®, tendo em mento os produtores, revoluciona 
agora a indústria de gravação com um produto da nova 
geração, o primeiro sistema hi-� verdadeiramente portátil - 
o Passport® Studio.

A monitorização constante é um facto chave para passar 
misturas correctamente de um sistema para outro.
Com a chegada das potentes workstations portáteis de 
gravação e a crescente conveniência de produção de áudio 
nos sítios mais inesperados, a necessidade de monitores 
de estúdio altamente portáteis e precisos é agora mais 
importante do que nunca. Necessitas de um Passport 
Studio.

o Passport Studio tem colunas Focal® de renome mundial, 
colocados numa estrutura portátil, protegidas e meticulo-
samente instaladas, complementadas com práticos 
controlos no painel frontal.Podes ir de uma sessão de 
gravação para uma sessão de mistura na rua ao lado ou no 
outro lado do país com segurança completa e com a garan-
tia que os monitores vão chegar intactos.

Fender Passport Studio - ¨Monitores portáteis de alta quali-
dade¨ - Desenvolvidos pela Focal®.

PASSPORT

STUDIO

SPECS

Geral

Electronics

Hardware

Speakers

Vários

Nome do Modelo: PASSPORT STUDIO 230V EUR DS

Número de Modelo: 0694506900

Series:   Passport® Studio

Cor:   Preto

Tipo de ampli�cador: Clase-D

Controlos:  Correção de Level, Bass e Treble 

Voltagem:  230V

Watt:   150 Watts

Inputs:   Dois inputs balanceados 1/4" TRS

Auxiliary input: Entrada de Jack Auxiliar 1/8" 

Headphone Jack: Jack de auricular 1/8"

Horn Tweeter:  Two - FOCAL® Aluminum/Magnesium Inverted
   Dome Tweeters

Cabinet Material: Protective, Injection-Molded Outer Housing 

Pilot Light Jewel: Led indicador Dual-Color Power/Clip 

Profundidade:  8.25" (21.6 cm)

Largura:  18" (45.72 cm)

Altura:   14" (35.5 cm)

Peso:   18.5 lbs. (8.4 kg)

Coluna:  Two - FOCAL® 5” Polyglass Cone Woofers

Características únicas: Cabines com fecho e pega para protecção e 
   extrema portabilidade, com fechaduras à frente, 
   com transformador universal (suporta 110V-240V), 
   arrumo para cabo e portas magnéticas.
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