Remo 2.0 Speaker Set

#17595

2.0 Luidsprekerset

Compacte stereoluidsprekerset met RMS-uitgangsvermogen van 8 Watt (16 Watt piekvermogen)

Eigenschappen

• Geavanceerde technologie voor een vol en rijk geluid
• Met USB-voeding - geen stopcontact nodig
• Gebruik de set waar u maar wilt, zelfs buitenshuis of buiten uw
kantoor
• Grote, eenvoudig bereikbare volumeknop aan de voorzijde

Wat zit er in de verpakking

• 2 luidsprekers met vaste kabel
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten

• 3,5 mm-audioaansluiting
• USB-poort (voor voeding)
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Remo 2.0 Speaker Set
Compact geluid
De Trust Remo 2.0-luidsprekerset is een compacte aanwinst
voor uw pc- of laptop-installatie en biedt superieure
geluidskwaliteit. Sluit de set aan en geniet van een vol en
helder geluid in uw woning, kantoor of andere door u gekozen
locatie.

Aansluiten en spelen
Met een piekvermogen van 16 W (RMS-uitgangsvermogen van
8 watt) kunt u op elk moment luisteren naar de geluiden uit
uw favoriete films, games en muziek. Naast een stijlvol en
compact ontwerp, waarmee het een uitstekende aanvulling is
op elke pc en laptop, beschikt deze luidsprekerset ook over
volumeregelingsknoppen die op een handige plek aan de
voorzijde van de luidspreker zijn geplaatst.

Direct stroom
Dankzij het ruimtebesparende ontwerp kunt u deze
luidsprekers overal in uw huis of kantoor neerzetten. U kunt
deze eenvoudig aansluiten op uw laptop of pc en heeft
hiervoor dus geen stopcontact nodig. Ook worden de
luidsprekers automatisch uitgeschakeld wanneer u uw pc of
laptop niet meer gebruikt. Zeer energiezuinig dus!
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Remo 2.0 Speaker Set
ALGEMEEN
Type of speaker

2.0

Height of main product
(in mm)

175 mm

Width of main product
(in mm)

80 mm

Depth of main product
(in mm)

80 mm

Total weight

600 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

Cables included

Fixed on speaker

Cable length power
cable

150 cm

Cable length satellite
cable

100 cm

Cable length audio cable 150 cm

LIGHTING
Lights

False

SATELLITES
Satellite Height (mm)

175 mm

Satellite Width (mm)

80 mm

Satellite Depth (mm)

80 mm

Satellite Weight (gr)

300 gr

INPUT
Power source

USB

AUDIO
Power output (peak)

16 W

Power output (RMS)

8W

Frequency response

50 - 20000 Hz

Driver size

60 mm

Driver units

2

Audio input

3.5 mm

Audio output

None

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

No

Controls

On/off, volume

4 Ohm

Input impedance

10000 Ohm

NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False

HEADPHONE
Speaker impedance

FEATURES
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Remo 2.0 Speaker Set
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
General compatibility

Compatible Consoles

No

Power cable detachable

False

PC with 3.5mm audio output
and USB port

POWER
Power saving

False
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Remo 2.0 Speaker Set

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT FRONT 1

PRODUCT EXTRA 1

LIFESTYLE VISUAL 1

PACKAGE VISUAL 1

PACKAGE FRONT 1
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