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NISSAN

GUIA FOCAL 

 



 

Líder mundial na indústria de Hi-Fi, a Focal tem 
vindo a conceber e fabricar altifalantes de alta 
fidelidade em França há mais de 30 anos. 
Agora, os nossos especialistas em sistemas de 
som no automóvel decidiram integrar as suas 
exclusivas e inovadoras tecnologias no Nissan 
Juke, combinando a emoção e entusiasmo de 
conduzir, com o puro prazer de uma experiência 
de áudio de excelência.

TWEETERS

ALTIFALANTES DIANTEIROS E TRASEIROS

POTÊNCIA NOMINAL 1 W RMS
POTÊNCIA MÁXIMA 40 W

POTÊNCIA NOMINAL 20 W RMS
POTÊNCIA MÁXIMA 40 W

POTÊNCIA NOMINAL 15 W RMS
POTÊNCIA MÁXIMA 100 W

POTÊNCIA NOMINAL 60 W RMS
POTÊNCIA MÁXIMA 120 W

Cada altifalante traseiro tem um 
desenho coaxial e é composto por  
um woofer e um tweeter.

BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE

EQUIPAMENTO SÉRIE EQUIPAMENTO FOCAL

1- ENVOLVENTE ACÚSTICA OTIMIZADA (altura & largura) graças aos 
tweeters de cúpula invertida e e ao seu filtro “crossover” específico.

2- QUALIDADE DE SOM AO VIVO fará com que se sinta num concerto, 
a partir dos altifalantes separados de 2 vias 

3- IMERSÃO graças aos altifalantes traseiros coaxiais de 2 vias

4- REALIDADE & PRECISÃO com as tecnologias exclusivas FOCAL
  

TECNOLOGIA FOCAL 
DESENHADA PARA JUKE
6 altifalantes exclusivos, desenhados com  
as tecnologias características FOCAL:
o policarbonato, a DFS e a cúpula invertida 
de alumínio. Juntas, oferecem potência  
de alta precisão e uma performance única. 
Nunca ouviu nada igual num JUKE.
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Siga-nos em:

Foram desenvolvidos todos os esforços para assegurar que os conteúdos presentes nesta 
publicação estejam correctos no momento da impressão (Fevereiro 2017). Este catálogo foi 
produzido utilizando protótipos exibidos em salões-automóvel. De acordo com a política da 
empresa de introdução de melhorias de forma contínua, reservamo-nos o direito de proceder 
a alterações de especificações técnicas e de equipamento sem aviso prévio. Os Concessionários 
Nissan serão informados de quaisquer modificações o mais rapidamente possível. Para 
informações mais actualizadas sobre as especificações em vigor, consulte o seu Concessionário 
Nissan. Dadas as limitações dos processos de impressão utilizados, as cores apresentadas nesta 
publicação podem divergir ligeiramente das cores reais da carroçaria e dos materiais utilizados 
no habitáculo. Direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial desta publicação sem 
a autorização expressa da Nissan International.

Este catálogo foi impresso em papel sem cloro – FOLHETO JUKE MY16 02/2017 – impresso na U.E.
Criado por CLM BBDO, França – Tel.: +33 1 41 23 41 23 e produzido por eg+ worldwide, France – 

Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Concessionário:

w w w . n i s s a n . p t

https://www.facebook.com/NissanPortugal
https://twitter.com/NissanPortugal
https://www.youtube.com/user/NissanPortugal
http://www.nissan.pt/



