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Luidsprekerset bestaande uit 2.1-soundbar met verlichte subwoofer
#23362

2.1-luidsprekerset voor pc, gameconsole en tv, met stijlvolle horizontale luidspreker en voucher voor de game The
Division 2 (standaardeditie)

Eigenschappen
• Ruimtebesparende luidsprekerset met optische ingang voor

digitaal geluid van hoge kwaliteit
• Soundbar met 4 geïntegreerde luidsprekers: past onder uw pc-

of tv-scherm
• Equalizer met vooraf ingestelde instellingen (normaal, muziek,

game, film)
• Piekvermogen van 120 W (60 W RMS)
• Houten subwoofer met pulserende ledverlichting
• Slim energiebeheer: schakelt bij inactiviteit automatisch over op

stand-by

Wat zit er in de verpakking
• Soundbar met vaste audiokabel
• Subwoofer
• Voedingskabel
• Kabel van 3,5 mm
• Optische kabel
• Draadloze afstandsbediening
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker
• Voucher voor de standaardeditie van de

game The Division 2 (aanbieding geldt tot:
19-03-2020 - alleen EMEA)

Systeem vereisten
• 3,5mm-audio-uitgang
• of optische uitgang (S/PDIF PCM 2.0-uitgang)
• Aansluiting voor netspanning // 100-240V – 50/60 Hz
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The Division 2-gamingvoucher
Kies voor een volledige geluidservaring met de Trust GXT 668
Tytan 2.1-soundbarset. De kracht van deze reus kan worden
gebruikt voor uw pc, tv en console. Sluit deze set aan op een
apparaat naar keuze en hoor en voel geluid als nooit te voren.
Nooit meer een middelmatig geluid. U krijgt bovendien een
gratis voucher voor de standaardeditie van de pc-game The
Division® 2 van Ubisoft. Optimaal genieten dus.

Design opstelling
Het geluid wordt aangevuld door een verfijnd ontwerp. De
Trust GXT 668 met pulserende LED-verlichting op de
subwoofer is gemaakt om gemakkelijk onder elk pc-scherm of
in een willekeurige opstelling van een woonkamerconsole te
passen. Of u nu tv kijkt of op uw pc of console afspeelt, elk
apparaat met een optische (SPDIF) of 3,5 mm audio-uitgang
kan worden aangesloten.

Perfecte controle
De GXT 688 wordt geleverd met een afstandsbediening om de
instellingen naar wens aan te passen. Schakel eenvoudig de
equalizer met vooraf gedefinieerde instellingen van normaal
naar muziek-, game- of filmmodus. De geluidsweergave is nu
perfect ingesteld voor uw activiteit. U kunt achterover leunen
en ontspannen met uw favoriete muziek, games en films.

Boost uw geluiden
De 120W-voeding vult uw hele kamer met geluiden over het
volledige bereik. De soundbar heeft een optische ingang voor
hoogwaardig digitaal geluid met 4 geïntegreerde luidsprekers.
De houten subwoofer geeft die boost aan uw geluid en
intensiveert uw game-ervaring. U zult iedereen wegstampen
met deze intense luidsprekerset. 
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The Division 2
Tom Clancy’s The Division® 2 is ontwikkeld door Ubisoft
Massive en dezelfde teams die Tom Clancy’s The Division®
hebben uitgebracht. De game is een online, open world action
shooter RPG die zich afspeelt in een instortend en verdeeld
Washington, D.C. De speler kan zich door een groot aantal
prachtige, iconische en realistische omgevingen bewegen en
zichzelf verliezen in het realisme, rijke RPG-systemen en snelle
actie. Speel alleen of werk samen met een team van maximaal
vier spelers om een groot aantal activiteiten uit te voeren, van
de hoofdopdracht en PvP-potjes tot de Dark Zone, waarin
alles kan gebeuren.   Algemene Voorwaarden (Engels) van
toepassing.
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ALGEMEEN
Type of speaker 2.1 Total weight 4750 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Yes Cable length power
cable

140 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source Wall socket

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 72 mm Soundbar Width (mm) 485 mm

Soundbar Depth (mm) 66 mm

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 252 mm Subwoofer Width (mm) 252 mm

Subwoofer Depth (mm) 236 mm

AUDIO
Power output (peak) 120 W Power output (RMS) 60 W

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

30 W

Frequency response 36 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wireless Controls LED, bass, on/off, sound

mute, volume control

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Speaker impedance 12 Ohm
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FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Special features Illumination pulsing on
music in sub , Including 4 EQ
presets , Touchpanel ontop
of soundbar , LED can be
turned on/off , Comes
including mounting solution

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smarttv
Compatible Consoles PS3, PS4 Original, PS4 Pro,

PS4 Slim, Wii, Xbox 360,
Xbox One

General compatibility Any device with 3.5mm
audio output, or SP/DIF
(PCM only)

POWER
Power saving True Power cable detachable False
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