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2.0 luidsprekerset
#20179

Zeer hoogwaardige designluidsprekerset met vol geluid en diepe bas, voor pc en laptop

Eigenschappen
• Piekvermogen van 28 W (14 W RMS)
• Grote verlichte en eenvoudig toegankelijke volumeregelaar aan

de voorzijde
• Metalen raster voor extra bescherming
• Aansluiting voor hoofdtelefoon
• Lijningang voor tablet, telefoon of MP3-speler
• USB-voeding – geen netstroom benodigd

Wat zit er in de verpakking
• Luidsprekerset met vaste kabels
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Pc of laptop met 3,5 mm-audioaansluiting
• USB-poort voor voeding
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Arys 2.0 Speaker Set
Zoek je naar een speakerset wat een rijk geluid en diepe
bas geeft voor je PC of laptop? Met de Arys 2.0 Speaker Set
kun je muziek afspelen, gamen en films kijken met geluid van
hoge kwaliteit. Het zal de muziekbeleving verhogen in elk huis!

Veelzijdig geluid
Met een piekvermogen van 28W, biedt de Arys een rijk geluid
en bas. Je kan luisteren naar je favoriete muziek en geluiden
van de nieuwste games en films vanaf je PC of laptop. Voor
veelzijdig gebruik kun je je telefoon, tablet of ander
muziekapparaat aansluiten - de keuze is aan jou.

Makkelijk te gebruiken
De speakers kunnen dankzij het compacte design met de
stijlvolle metalen grill overal geplaatst worden. Ze zijn de
perfecte toevoeging voor elk bureau. De Trust Arys
is USB aangedreven waardoor je de speakers eenvoudig kan
installeren. Sluit simpelweg de USB-kabel aan in je computer
en de 3,5mm jack aansluiting in de speakers, en ze zullen alle
geluiden overbrengen.

Luister in stilte
Als je anderen niet wilt storen, of dat je wilt dat anderen jou
niet storen, sluit je je hoofdtelefoon aan in de zijkant van de
speakers. Met de volumeknop aan de voorkant van de
speaker, kun je het volume altijd aanpassen. 
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ALGEMEEN
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
200 mm

Width of main product
(in mm)

180 mm Depth of main product
(in mm)

110 mm

Total weight 1400 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length audio cable 130 cm Cable length satellite
cable

130 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 200 mm Satellite Width (mm) 180 mm

Satellite Depth (mm) 110 mm

INPUT
Power source USB

AUDIO
Power output (peak) 28 W Power output (RMS) 14 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm, Line-in

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

CONTROL
Remote control No Controls On/off, volume

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

General compatibility Pc with 3.5mm audio output
and USB port

POWER
Power saving False Power cable detachable False
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT FRONT 1

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2
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