Manual de operação
Sintonizador de TV embutido

GEX-P5750TV

Português (B)
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Precauções

Leia todas as instruções relacionadas ao display e guarde-as para referência futura.

1 Leia este manual em sua totalidade e
atentamente antes de operar o display.
2 Mantenha este manual acessível como referência para os procedimentos de operação e as informações de segurança.
3 Dê atenção especial às advertências contidas neste manual e siga atentamente as
instruções.
4 Não permita a utilização deste sistema
por outras pessoas antes que elas leiam e
compreendam as instruções de operação.
5 Não instale o display em um local onde
possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii)
comprometer o desempenho de qualquer
sistema operacional ou recursos de segurança do veículo, incluindo air bags, botões com indicadores luminosos de
perigo, ou (iii) comprometer a habilidade
do motorista em conduzir o veículo com
segurança.
6 Igual a qualquer acessório no interior do
veículo, o display não deve desviar a sua
atenção da condução segura do mesmo.
Se tiver dificuldade em operar o sistema
ou ler o display, estacione o veículo em
um local seguro antes de fazer os ajustes.
7 Lembre-se de utilizar sempre o cinto de
segurança ao conduzir o veículo. Na hipótese de um acidente, se o cinto de segurança não estiver corretamente encaixado,
seus ferimentos poderão ser consideravelmente mais severos.
8 Nunca utilize fones de ouvido enquanto
dirige.
9 Para proporcionar maior segurança, determinadas funções ficam desativadas a
menos que o freio de mão esteja puxado e
o veículo não esteja em movimento.
10 Nunca deixe o volume do seu display
muito alto de forma que você não consiga

ouvir o trânsito e os veículos de emergência.

ADVERTÊNCIA

Precauções

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
DE SEGURANÇA

! Não tente você mesmo instalar ou dar manutenção ao display. A instalação ou manutenção do display por pessoas sem
treinamento e experiência em equipamentos eletrônicos e acessórios automotivos
pode ser perigosa e expor você a riscos de
choque elétrico, entre outros.

Para garantir uma
condução segura
ADVERTÊNCIA

! O CONDUTOR VERDE-CLARO, NO CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO, FOI DESENVOLVIDO PARA DETECTAR O
STATUS ESTACIONADO E DEVE SER
ACOPLADO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO AO LADO DO BOTÃO DO FREIO
DE MÃO. A CONEXÃO OU O USO INADEQUADO DESSE CONDUTOR PODE VIOLAR A LEI APLICÁVEL E CAUSAR
SÉRIOS ACIDENTES OU DANOS.
! Para evitar o risco de acidente e a violação em
potencial das leis aplicáveis, o recurso de TV
frontal nunca deve ser utilizado enquanto o
veículo estiver sendo conduzido. Além disso,
os displays traseiros não devem estar em locais onde possam distrair a visão do motorista.
! Em alguns países ou estados, a visualização
de imagens em um display dentro de um veículo, até mesmo por outras pessoas que não
sejam o motorista, pode ser ilegal. Em locais
onde essas regulamentações se aplicam, elas
devem ser obedecidas e os recursos de TV
desta unidade não devem ser utilizados.
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Precauções

Esta unidade detecta se o freio de mão do seu
veículo está puxado ou não e impede que você
assista à TV no display dianteiro enquanto estiver dirigindo. Ao tentar assistir à TV, a tela ficará preta e nada será exibido.
Para assistir à TV nesse display, estacione o
veículo em um local seguro e puxe o freio de
mão.

Para evitar o
descarregamento da bateria
Certifique-se de deixar o motor do veículo ligado enquanto utiliza esta unidade. Utilizar esta
unidade sem ligar o motor pode resultar no
descarregamento da bateria.

ADVERTÊNCIA

Não utilize em veículos que não tenham uma
posição ACC.
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Antes de utilizar este
produto

CUIDADO

! Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode
causar danos, fumaça e superaquecimento
desta unidade.
! Mantenha este manual acessível como referência para os procedimentos de operação e
precauções.
! Deixe sempre o volume baixo para que possa
ouvir os sons do tráfego.
! Proteja esta unidade contra umidade.
! Se a bateria do carro estiver desconectada ou
descarregada, a memória programada será
apagada e deverá ser reprogramada.
! Se esta unidade não funcionar corretamente,
entre em contato com o revendedor ou a central de serviços autorizados da Pioneer mais
próxima.

Esta unidade é um sintonizador para recepção
de transmissões de TV. Combiná-la a um display vendido separadamente com o AV-BUS
permite que você desfrute do entretenimento
por TV (consulte o manual de instalação desta
unidade para obter detalhes relacionados ao
AV-BUS).
Esta unidade possui um REAR OUT, que lhe
permite assistir à TV em um display traseiro
(vendido separadamente).

Sistema de vídeo de um
componente conectado
Esta unidade é compatível com o sistema
NTSC/PAL-M. Ao conectar um componente externo ao REAR OUT desta unidade, verifique
se o componente é compatível com os mesmos sistemas de vídeo. Se não for, as imagens
não serão reproduzidas corretamente.

! Pare de dirigir e estacione seu veículo em um
local seguro antes de assistir à TV.
! Assistir à TV enquanto dirige é perigoso e
pode causar um acidente.
! A REAR OUT desta unidade destina-se à conexão de um display, permitindo que os passageiros nos assentos traseiros assistam à TV.
NUNCA instale o display traseiro em um
local que possibilite ao motorista assistir à TV
enquanto dirige.

Sobre este manual
Esta unidade vem com diversas funções sofisticadas que garantem recepção e operação
superiores. Todas as funções foram projetadas
para serem utilizadas da forma mais fácil
possível, mas muitas delas não são auto-explicativas. Este manual de instruções tem como
objetivo ajudá-lo a obter total benefício do potencial desta unidade e fazer com que você
aproveite ao máximo o seu áudio.
É recomendável familiarizar-se com as funções e respectivas operações, lendo o manual antes de começar a utilizar esta unidade.
É especialmente importante que você leia e
observe as ADVERTÊNCIAS e os CUIDADOS neste manual.

Antes de utilizar este produto

Sobre esta unidade

Reajuste do microprocessador
Pressionar RESET permitirá reajustar o microprocessador para os ajustes iniciais.
O microprocessador deve ser reajustado sob
as seguintes condições:
! Antes de utilizar esta unidade pela primeira
vez após a instalação
! Se a unidade parar de funcionar corretamente
! Quando mensagens estranhas ou incorretas forem visualizadas no display
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Antes de utilizar este
produto
! Ao ajustar a posição da chave do modo de
operação desta unidade
% Pressione RESET com a ponta de uma
caneta ou outro instrumento pontiagudo.

Modo STAND ALONE
! Utilizando com um display com entrada de
vídeo RCA.
% Utilize uma chave de fenda de ponta
fina padrão para mudar a chave do modo
de operação.

Botão RESET

Nota
Se você reajustar o microprocessador, as emissoras memorizadas e outras informações serão
apagadas e esta unidade voltará aos seus ajustes
iniciais.

Ativação do modo de
operação
Esta unidade vem com três modos de operação: Modos SRC : OSD OFF, SRC : OSD ON
e STAND ALONE. Alterne os modos de acordo
com os componentes combinados.

! Após a ativação, reajuste o
microprocessador.

Utilização e cuidados do
controle remoto
Instalação da bateria
Deslize para fora a bandeja localizada na
parte posterior do controle remoto e insira a
bateria com os pólos mais (+) e menos ()
apontando para a direção apropriada.

Modo SRC : OSD OFF
! Utilizando com uma unidade principal da
Pioneer com uma entrada IP-BUS.
! Não utilizando as indicações OSD (Exibição na Tela) desta unidade no display.
Modo SRC : OSD ON
! Utilizando com uma unidade principal da
Pioneer com uma entrada IP-BUS.
! Utilizando as indicações OSD (Exibição na
Tela) desta unidade no display.

6

Ptbr

ADVERTÊNCIA

Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.
Caso ela seja ingerida, consulte imediatamente
um médico.
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Antes de utilizar este
produto

Antes de utilizar este produto

CUIDADO

! Utilize apenas uma bateria de lítio
CR2025 (3 V).
! Remova a bateria se não for utilizar o controle
remoto por um mês ou mais.
! Não recarregue, desmonte, aqueça ou descarte a bateria queimando-a.
! Não manuseie a bateria com ferramentas metálicas.
! Não armazene a bateria com materiais metálicos.
! Em caso de vazamento da bateria, limpe completamente o controle remoto e instale uma
nova bateria.
! Ao descartar baterias usadas, certifique-se de
estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas
das instituições públicas ambientais que se
aplicam ao seu país/região.

Utilização do controle remoto
Aponte o controle remoto para a direção do
painel frontal para operá-lo.
Importante
! Não deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou à luz direta do sol.
! O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.
! Não deixe o controle remoto cair no chão,
onde pode ficar preso embaixo do pedal do
freio ou acelerador.
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Introdução aos botões

3
1

4

2
5

Controle remoto
O controle remoto fornecido desta unidade
destina-se principalmente ao uso dos passageiros do assento traseiro. Ao ser utilizado,
aponte para o sensor do controle remoto.
1 Botão CH CALL
Modo SRC : OSD ON
Quando a TV estiver selecionada como uma
fonte ou quando a TV traseira estiver ligada
e não estiver selecionada como uma fonte:
As informações do canal serão exibidas no
display dianteiro ou traseiro.
Modo SRC : OSD OFF
Quando a TV estiver selecionada como uma
fonte ou quando a TV traseira estiver ligada
e não estiver selecionada como uma fonte:
As informações do canal serão exibidas no
display traseiro.
Modo STAND ALONE
Pressione para exibir o canal atual e outros
ajustes (Confirmação do canal atual e outros
ajustes na página 16).
2 Botão BAND
Modo SRC : OSD ON
Não utilizado. Como alternativa, utilize
BAND na unidade principal.
Modo SRC : OSD OFF
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Não utilizado. Como alternativa, utilize
BAND na unidade principal.
Modo STAND ALONE
Pressione para selecionar entre duas bandas de TV e para cancelar o modo de controle das funções.
3 Botão MENU
Não utilizado.
4 Botões a/b/c/d
Modo SRC : OSD ON
Pressione para fazer uma sintonia por
busca manual e sintonia de emissora programada. Também utilizado para controlar
funções.
Modo SRC : OSD OFF
Pressione para fazer uma sintonia por
busca manual e sintonia de emissora programada. Também utilizado para controlar
funções.
Modo STAND ALONE
Pressione para fazer uma sintonia por
busca manual e sintonia de emissora programada.
5 Botão POWER
Modo SRC : OSD ON
Pressione para ativar ou desativar o display
traseiro quando a TV não estiver selecionada como uma fonte.
Modo SRC : OSD OFF
Pressione para ativar ou desativar o display
traseiro quando a TV não estiver selecionada como uma fonte.
Modo STAND ALONE
Pressione para ativar ou desativar esta
unidade.

Outros controles remotos
Você também pode executar operações com
os controles remotos mostrados abaixo.

Seção
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Introdução aos botões

Ao utilizar o controle remoto do
DVD player da Pioneer para carros.
Introdução aos botões

Ao utilizar um controle remoto fornecido com o
SDV-P7, AVX-P7300DVD, XDV-P9, XDV-P9 II.
1 Botão r
Pressione e segure para ativar ou desativar
BSSM.
2 Chave do modo de operação do controle remoto
Ao operar uma TV, certifique-se de ajustar a
chave do modo de operação do controle remoto para a posição TV.

Ao utilizar o controle remoto do
DVD player da Pioneer para carros.
Ao utilizar um controle remoto fornecido com o
AVH-P7650DVD, AVH-P7550DVD, AVHP6650DVD, AVH-P6550DVD, AVH-P5750DVD,
AVX-P7650DVD.
1 Botões 16
Pressione para realizar a seleção direta de
canais.
2 Joystick
Mova para fazer uma sintonia por busca
manual e sintonia de emissora programada.
Ao utilizar esta unidade como o modo
STAND ALONE, clique para exibir a tela de
ajuste do grupo de áreas. Também utilizado
para controlar funções.
3 Chave do modo de operação do controle remoto
Ao operar uma TV, certifique-se de ajustar a
chave do modo de operação do controle remoto para a posição TV.
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Sintonizador de TV
(modo SRC)

1 2

3

Apenas ao utilizar esta unidade com o
modo SRC, você poderá executar as seguintes operações pela unidade principal.

Introdução aos botões
Unidade principal (por
exemplo, AVH-P5750DVD)
Opere esta unidade (para recepção por TV)
com a unidade principal conectada. As instruções neste manual utilizam o AVHP5750DVD como uma unidade principal de
exemplo.
1 VOLUME
Pressione para aumentar ou diminuir o volume.
2 Receptor de sinal
Recebe sinais de um controle remoto.
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3 Botão SOURCE
Esta unidade será ligada ao selecionar uma
fonte. Pressione para percorrer todas as fontes disponíveis.
4 Botão BAND
Pressione para selecionar entre duas bandas de TV e para cancelar o modo de controle das funções.
5 Botão A.MENU
Pressione para visualizar MENU.
6 Botões a/b/c/d
Pressione para fazer uma sintonia por
busca manual. Também utilizado para controlar funções.

Seção
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Sintonizador de TV
(modo SRC)
Gráficos de compatibilidade
das funções

Grupo de unidades principais 1
As unidades principais a seguir apresentam a
operação por teclas do painel sensível ao
toque.
AVH-P7650DVD, AVH-P7550DVD, AVHP6650DVD, AVH-P6550DVD, AVH-P5750DVD

Grupo de unidades principais 1

Grupo de unidades principais 2
Ao utilizar as seguintes unidades principais, a
operação será diferente de AVH-P5750DVD.
As unidades principais a seguir apresentam a
operação com o botão FUNCTION ou a operação com uma SOFT KEY (tecla programável).
KEH-P7035, FH-P9200MP, FH-P6200, FHP5000MP, FH-P4200MP, DVH-P5650MP, DVHP5050MP, DEH-P9650MP, DEH-P7650MP, DEHP7550MP, DEH-P6750MP, DEH-P6550, DEHP5750MP, DEH-P5650MP, DEH-P5550MP, DEHP4750MP, DEH-P4650MP, DEH-P4550, DEHP3550MP, DEH-P2650MP, DEH-P2550
Grupo de unidades principais 3
Ao utilizar as seguintes unidades principais, a
operação será diferente de AVH-P5750DVD.
As unidades principais a seguir apresentam a
operação MULTI-CONTROL.
DEH-P8650MP, DEH-P7750MP, DEH-P1Y
Grupo de unidades principais 4
Ao utilizar as seguintes unidades principais, a
operação será diferente de AVH-P5750DVD.
As unidades principais a seguir apresentam a
operação do controle remoto.
AVX-P7650DVD

Controles
Selecionar a TV como
uma fonte

Pressione SOURCE.

Selecionar uma
banda

Toque em BAND.

Sintonia de emissora
programada

Toque em a ou b.

Sintonia manual
(passo a passo)

Toque em c ou d.

Sintonia por busca

Toque em c ou d e segure.

Selecionar uma
função

Toque em A.MENU e, em seguida, toque em FUNCTION.

Sintonizador de TV (modo SRC)

Operação com diferentes
unidades principais

Grupo de unidades principais 2
Controles
Selecionar a TV como
uma fonte

Pressione SOURCE.

Selecionar uma
banda

Pressione BAND.

Sintonia de emissora
programada

Pressione a ou b.

Sintonia manual
(passo a passo)

Pressione c ou d.

Sintonia por busca

Pressione e segure c ou d.

Memória programada

Pressione e segure 16

Chamada direta da
memória

Pressione 16

BSSM

Pressione FUNCTION
(FUNC)(A.MENU).
a/b

Lista de canais programados

Pressione FUNCTION
(FUNC)(A.MENU).
a/b/c/d
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Sintonizador de TV
(modo SRC)
Grupo de unidades principais 3
Controles
Selecionar a TV como
uma fonte

Pressione SOURCE.

Selecionar uma
banda

Pressione BAND.

Sintonia de emissora
programada

Pressione MULTI-CONTROL
para cima ou para baixo.

Sintonia manual
(passo a passo)

Pressione MULTI-CONTROL
para a esquerda ou para a direita.

Sintonia por busca

Pressione e segure MULTICONTROL para a esquerda
ou para a direita.

Selecionar uma
função

Utilize MULTI-CONTROL.

Grupo de unidades principais 4

1

2

3

4

5
1 Ícone de fonte
Mostra qual fonte foi selecionada.
2 Indicador de banda
Mostra em qual banda o sintonizador de TV
está sintonizado.
3 Indicador de número programado
Mostra qual programação foi selecionada.

Controles
Selecionar a TV como
uma fonte

Pressione SOURCE.

Selecionar uma
banda

Pressione BAND.

Sintonia de emissora
programada

Mova o joystick para cima ou
para baixo.

Sintonia manual
(passo a passo)

Mova o joystick para a esquerda ou para a direita.

Sintonia por busca

Segure o joystick na esquerda ou na direita por aproximadamente um segundo e
solte.

Selecionar uma
função

Como assistir à televisão

Utilize o joystick.

4 Indicador de canal
Mostra em qual canal o sintonizador de TV
está sintonizado.
5 Visualização da lista programada
Mostra a lista programada.
1 Toque na tela para visualizar as teclas
do painel sensível ao toque.
2 Toque em BAND para selecionar uma
banda.
Toque em BAND várias vezes até visualizar a
banda desejada, TV1 ou TV2.
3 Para selecionar um canal programado,
toque em um na lista.
O canal programado selecionado é ativado.

# Quando a lista de canais não for visualizada,
toque em LIST.
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Sintonizador de TV
(modo SRC)
4 Para sintonia manual, toque em c ou d
rapidamente.
Os canais mudam, passo a passo, para cima
ou para baixo.

5 Para sintonia por busca, toque em c ou
d e segure por aproximadamente um segundo e solte.
O sintonizador buscará os canais até encontrar uma transmissão forte o suficiente para
boa recepção.

# Você pode cancelar a sintonia por busca tocando em c ou d rapidamente.
# Se você tocar em c ou d e segurar, poderá
pular os canais de transmissão. A sintonia por
busca começará assim as teclas forem liberadas.
# Também é possível executar a sintonia por
busca pressionando e segurando o botão c ou
d.

Notas
! Até 24 emissoras, 12 para cada uma de duas
bandas de TV, podem ser armazenadas na
memória.
! Você também pode utilizar a e b para chamar da memória as emissoras atribuídas às
teclas de sintonia de emissora programada
P1P12.

Sintonizador de TV (modo SRC)

# Também é possível executar a sintonia manual pressionando o botão c ou d.

# Para alternar entre P1P6 e P7P12, toque em
ou .
# Quando as teclas do painel sensível ao toque
não forem visualizadas, você poderá exibi-las tocando na tela.
# Quando P1P6 e P7P12 não forem visualizados, você poderá exibi-los tocando em LIST.

Armazenamento e chamada
das emissoras da memória
Se você tocar em qualquer uma das teclas de
sintonia de emissora programada P1P12, poderá facilmente armazenar até 12 emissoras a
serem chamadas posteriormente da memória
com o toque de uma tecla.
% Ao encontrar uma emissora que deseja
armazenar na memória, toque em uma das
teclas de sintonia de emissora programada
P1P12 e segure até o número programado
parar de piscar.
O número no qual você tocou piscará no indicador de número programado e permanecerá
aceso. A emissora selecionada terá sido armazenada na memória.
Na próxima vez que você tocar na mesma
tecla de sintonia de emissora programada, a
emissora será chamada da memória.
Ptbr
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Sintonizador de TV
(modo SRC)
Introdução à operação
avançada do sintonizador
de TV

mazenadas na ordem do menor canal para o
maior. Ao terminar, BSSM desaparece.

# Para cancelar o processo de armazenamento,
toque novamente em BSSM.
# Você também pode executar essa operação
pressionando e segurando CH CALL no controle
remoto.
Nota
O armazenamento das emissoras com BSSM
pode substituir as emissoras gravadas utilizando
P1P12.

1
1 Display de função
Mostra o nome da função.
1 Pressione o botão A.MENU para visualizar MENU.
MENU é visualizado no display.
2 Toque em FUNCTION para visualizar o
nome da função.
O nome da função é visualizado.

# Para retornar ao display anterior, toque em
BACK.
# Para retornar à imagem da TV, toque em ESC.
Nota
Se você não operar a função em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente à imagem da TV.

Armazenamento seqüencial
das emissoras mais fortes
% Toque em BSSM no menu de função
para ativar a BSSM.
BSSM começa a piscar. Enquanto BSSM fica
piscando, as 12 emissoras mais fortes são ar-
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Sintonizador de TV
(modo STAND ALONE)
Como assistir à televisão
1

4 Para sintonia por busca, pressione e segure c ou d por aproximadamente um segundo e solte.
O sintonizador buscará os canais até encontrar uma transmissão forte o suficiente para
boa recepção.

2

3

Apenas ao utilizar esta unidade com o
modo STAND ALONE, você poderá executar
as seguintes operações por esta unidade.
Apenas o controle remoto pode operar as seguintes funções.
1 Indicador de canal
Mostra em qual canal o sintonizador de TV
está sintonizado.
2 Indicador de número programado
Mostra qual programação foi selecionada.
3 Indicador de banda
Mostra em qual banda o sintonizador de TV
está sintonizado.
1

Armazenamento seqüencial
das emissoras mais fortes
A BSSM (Memória das melhores emissoras
em seqüência) permite armazenar automaticamente as 12 emissoras de transmissão
mais fortes na ordem do menor canal para o
maior.
% Pressione CH CALL e segure para ativar
a BSSM.
BSSM começa a piscar. Enquanto BSSM fica
piscando, as 12 emissoras mais fortes são armazenadas na ordem do menor canal para o
maior. Ao terminar, BSSM desaparece.

Sintonizador de TV (modo STAND ALONE)

# Você pode cancelar a sintonia por busca ao
pressionar c ou d rapidamente.
# Se você pressionar e segurar c ou d, poderá
pular os canais de transmissão. A sintonia por
busca começará assim que o botão for
liberado.

# Para cancelar o processo de armazenamento,
pressione e segure CH CALL novamente.

Pressione POWER para ligar a TV.

2 Pressione BAND para selecionar uma
banda.
3 Para sintonia manual, pressione c ou d
rapidamente.
Os canais mudam, passo a passo, para cima
ou para baixo.
# Também é possível executar a sintonia manual pressionando CHANNEL.

Chamada das emissoras da
memória
Você pode chamar facilmente da memória os
canais programados P1P12 armazenados
por BSSM.
% Pressione a ou b para chamar da
memória os canais programados P1P12.
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Seção

05

Sintonizador de TV
(modo STAND ALONE)
Confirmação do canal atual
e outros ajustes
Você pode exibir as informações de recepção
como o canal, a banda e a lista de canais programados.
! Apenas o controle remoto pode operar esta
função.
% Pressione CH CALL para exibir as informações de recepção.
Cada vez que pressionar CH CALL serão exibidas informações de recepção na seguinte
ordem:
Informações do canal atual (canal e banda)
Lista de canais programadosInformações
de recepção desaparecem
# As informações de recepção são visualizadas
por oito segundos.
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Apêndice

Informações adicionais

Especificações
Geral

Informações adicionais

Fonte de alimentação nominal
..................................................... 14,4 V DC
(faixa de tensão permissível:
12,0  14,4 V DC)
Sistema de aterramento ...... Tipo negativo
Consumo máx. de energia
..................................................... 0,6 A
Dimensões (L × A × P) ........ 172 × 30 × 150 mm
Peso ............................................... 0,7 kg

Sintonizador de TV

Canal de recepção .................. VHF 2  13 can, UHF 14 
69 can
Sistema de cores ..................... NTSC/PAL-M compatível
Sensibilidade utilizável ......... 11 dBµ (75 W, Mono)
Sinal/Ruído de vídeo .............. mais de 40 dB (Entrada RF
de 59 dBµ, Pico de branco
100%)
Sensibilidade utilizável de Sinal/Ruído de vídeo de 30 dB
..................................................... 44 dBµ
Entrada da antena .................. Diversidade de 4 can (tipo
de plugue Mini de ø 3,5
mm)

Saída do display traseiro

Vídeo .............................................. 1 Vp-p/75W (TV: Branco
100% Modulado)
Som ................................................ 500 mVrms/Menos de 1kW
(TV: 100% Modulado)

Nota
As especificações e o design estão sujeitos a
possíveis modificações sem prévio aviso devido
aos avanços.
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