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Conjunto de colunas 2.1 com subwoofer
#18786

Conjunto de colunas 2.1 com subwoofer em madeira e saída de 30 Watt de potência total por valor médio quadrático
(RMS) (pico de potência de 60 Watt)

Características principais
• Pico de potência de 60W (30 Watt RMS)
• Comando ligado por cabo
• Som de alta qualidade com graves intensos
• Ligação para auscultadores e MP3
• Controlo do volume e de graves
• Gestão de energia inteligente: entra em modo de espera

quando não está em utilização

O que está na caixa
• Subwoofer com cabo de alimentação
• 2 colunas satélites com cabos
• Comando ligado por cabo que inclui cabo

áudio
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Ligação áudio 3,5 mm
• Ligação à tomada de parede



Calis 2.1 Subwoofer Speaker Set

Data de publicação: : 18-08-2021 Número do artigo: 18786
© 2021 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/18786
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439187861
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/18786/materials

GERAL
Type of speaker 2.1
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