GXT 648 Zelos 2.1 Gaming Speaker Set

#22196

Conjunto de colunas 2.1

Conjunto de colunas 2.1 potente para PC, portátil, smartphone e tablet

Características principais

• 100W de pico de potência (50W RMS)
• Para PC, portátil, TV, smartphone e tablet
• Subwoofer em madeira para um som intenso e potente
• Prático controlo de volume por cabo com auscultadores e
entradas de linha
• Controlo adicional de volume e graves no subwoofer
• Gestão de energia inteligente: entra em modo de espera
quando não está em utilização

O que está na caixa
• Subwoofer

• 2 colunas satélite

Requisitos de sistema

• Ligação áudio de 3,5mm
• Ligação a tomadas de parede de 100-250 V

• Comando com fio
• Cabo de alimentação
• Cabo de áudio
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming
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GXT 648 Zelos 2.1 Gaming Speaker Set
Powerful entertainment
Access the world of entertainment with the Zelos 2.1 speaker
set. Connect these speakers to your PC, laptop, TV,
smartphone or tablet and they will blast all your favourite
sounds at full impact. The 100W peak power (50W RMS)
combined with the wooden subwoofer makes this GXT 648
speaker packed with rich and powerful sound. Experience the
full force sounds of your latest games, movies and music.

Control and persevere
Use the wired remote control to adjust the volume or to
connect your smartphone, tablet or headphones to the Zelos
speaker. On the subwoofer, you will find extra volume and
bass control for easy access at all times. You can fully dedicate
yourself to your game with the perseverance of the Greek god
Zelos himself.

Smart power management
The GXT 648 has built-in Smart Power Management to save
on energy. The speaker automatically switches to standby
when not in use for 30 minutes and automatically turns on
when you start your quest for victory again. Turn the Smart
Power Management off when you need full power constantly.
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GXT 648 Zelos 2.1 Gaming Speaker Set
GERAL
Type of speaker

2.1

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

INPUT
Power source

Wall socket

AUDIO
Power output (peak)

100 W

Power output (RMS)

50 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Headphone connection

True

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

Wired

Controls

Bass, volume

CONTROL
Remote control

HEADPHONE
Speaker impedance

4 Ohm

POWER
Power saving

True
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