Remo 2.0 Speaker Set

#17595

Conjunto de colunas 2.0

Conjunto de colunas estéreo compacto com 8 Watt de potência por valor médio quadrático (RMS) - 16 Watt pico de
potência

Características principais

• Tecnologia avançada para obter um som intenso e potente
• Alimentação USB - não necessita de as ligar à tomada elétrica de
parede
• Use-as onde quiser, mesmo fora de casa ou do escritório
• Botão do volume grande e acessível na parte da frente

O que está na caixa

• 2 Colunas com cabos
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema

• Ligação áudio de 3,5 mm
• Porta USB (de alimentação)
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Remo 2.0 Speaker Set
Compact sound
The Trust Remo 2.0 Speaker Set provides a compact addition
to your PC or laptop set-up for enhanced sounds. Plug in and
enjoy the rich and clear sounds in your home, office or any
other location of your choice.

Connect and play
With the 16W peak power (8 Watt RMS output), you can
always listen to the sounds coming from your favourite
movies, games and music. Apart from having a stylish,
compact design which complements any PC and laptop, this
speaker set features volume control which is conveniently
placed on the front side of the speaker.

Instant power
The space-saving design allows you to place these speakers
anywhere in your home or office. It can easily be plugged into
your laptop or PC so you won’t need to plug them into a wall
power socket. They will also automatically turn off when
you’re finished using your PC or laptop, very efficient!
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Remo 2.0 Speaker Set
GERAL
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

Data de publicação: : 06-02-2020
© 2020 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 17595
URL: www.trust.com/17595
Código EAN: 8713439175950
Imagens de alta resolução: www.trust.com/17595/materials

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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