Asto Sound Bar PC & TV Speaker

#21046

Coluna em forma de barra para PC e TV

Coluna horizontal elegante, concebida para caber na perfeição sob qualquer monitor de PC ou ecrã de TV

Características principais

• 12 W de pico de potência (6 W RMS)
• Intenso som estéreo numa coluna compacta para caber sob
qualquer monitor de PC ou ecrã de TV
• Botão de controlo de volume grande e iluminado
• Conveniente ligação para auscultadores e microfone na parte
frontal
• Alimentado por USB: dispensa ligação a tomadas de parede

O que está na caixa

• Coluna em forma de barra com cabos

Requisitos de sistema

• Computador com porta USB (de alimentação) e saída áudio de 3,5 mm

• Cabo adaptador RCA
• Guia do utilizador
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Asto Sound Bar PC & TV Speaker
Stylish horizontal speaker
Are you looking for a PC speaker for your home or office? The
stylish Trust Asto Sound Bar fits discreetly below your PC
Monitor, while ensuring rich stereo sound. The Trust Asto
takes up a minimum amount of desk space, since it can be
placed below your PC monitor. This compact speaker still
provides rich stereo sound with its 6W RMS (12W peak
power). Besides this, the Trust Asto features a stylish design,
making it the ideal PC speaker for your home or office.

USB powered
The Trust Asto is USB powered, which means that there is no
wall power required. The sound bar speaker is easy to install,
simply connect the USB to your computer and you can start
using it.

Easy control
Don’t want to disturb others or want to get some privacy?
Simply plug in your headphone on the front of the speaker.
You can also adjust the volume at any time with the
illuminated volume button, or plug in your microphone on the
front-side of the speaker. The Trust Asto is therefore very
convenient and easy to use.

Data de publicação: : 04-07-2019
© 2019 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: 21046
URL: www.trust.com/21046
Código EAN: 8713439210460
Imagens de alta resolução: www.trust.com/21046/materials

Asto Sound Bar PC & TV Speaker
GERAL
Type of speaker

Soundbar

Height of main product
(in mm)

75 mm

Width of main product
(in mm)

70 mm

Depth of main product
(in mm)

470 mm

Total weight

700 g

Bluetooth

False

Soundbar Width (mm)

70 mm

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Cables included

Not included, but fixed: 3.5
mm audio (140 cm), USB
(140 cm)

LIGHTING
Lights

False

INPUT
Power source

USB

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm)

75 mm

Soundbar Depth (mm)

470 mm

AUDIO
Power output (peak)

12 W

Power output (RMS)

6W

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

True

No

Controls

Volume

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False

HEADPHONE
Speaker impedance

4 Ohm

FEATURES
NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Accessories

Cinch adapter cable
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Asto Sound Bar PC & TV Speaker
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smarttv
General compatibility

Compatible Consoles

No

Power cable detachable

False

Pc or tv with 3.5mm audio
output and USB port

POWER
Power saving

False
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