GXT 668 Tytan 2.1 Soundbar Speaker Set

Barra de som 2.1 com sistema de colunas e subwoofer iluminado

#22328

Conjunto de colunas 2.1 para PC, consola de jogos e TV com elegante coluna horizontal e subwoofer iluminado por LED
pulsante

Características principais

• Conjunto de colunas pensado para economia de espaço, com
entrada ótica para um som digital de alta qualidade
• Barra de som com 4 colunas incorporadas: cabe sob o monitor
do PC ou ecrã de TV
• Equalizador com configurações predefinidas (normal, música,
jogos, filmes)
• 120 W de pico de potência (60 W RMS)
• Subwoofer em madeira, iluminado por LED pulsante
• Gestão de energia inteligente: entra em modo de espera
quando não está em utilização

O que está na caixa

• Barra de som com cabo áudio incluído

Requisitos de sistema

• Saída de áudio de 3,5 mm

• Subwoofer

• ou ligação para saída ótica (saída S/PDIF PCM 2.0)

• Cabo de alimentação

• Ligação à tomada de parede // 100-240 V – 50/60 Hz

• Cabo de 3,5 mm
• Cabo ótico
• Comando remoto sem fios
• Guia do utilizador
• Autocolante da série Gaming
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GXT 668 Tytan 2.1 Soundbar Speaker Set
Set-up design
The sound is complemented by refined design. The Trust GXT
668 with pulsating LED illumination on the subwoofer is made
to easily fit under any PC screen or in any living room console
set-up. Whether you’re watching TV or playing on your PC or
console, any device with an optical (SPDIF) or 3.5mm audio
output can be connected.

Boost your sounds
The 120W power will fill your entire room with full-range
sounds. The soundbar features an optical input for
high-quality digital sound with 4 integrated speakers. The
wooden subwoofer gives that boost to your sound and
intensifies your gaming experience. You will blast everyone
away with this intense sound engine.

Perfect control
The GXT 688 comes with a remote control to easily adjust the
settings to your preference. Easily switch the equalizer with
pre-defined settings from normal to music, game or movie
mode. The sound reproduction is now perfectly set for your
activity. You can sit back and relax with your favourite music,
games and movies.
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GXT 668 Tytan 2.1 Soundbar Speaker Set
GERAL
Type of speaker

2.1

Total weight

4750 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

Cables included

Yes

Cable length power
cable

140 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

Soundbar Width (mm)

485 mm

Subwoofer Width (mm)

252 mm

CONNECTIVITY

LIGHTING
Lights

True

INPUT
Power source

Wall socket

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm)

72 mm

Soundbar Depth (mm)

66 mm

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm)

252 mm

Subwoofer Depth (mm)

236 mm

AUDIO
Power output (peak)

120 W

Power output (RMS)

60 W

Power output subwoofer (RMS)

30 W

Power output - satellite
(RMS)

30 W

Frequency response

36 - 20000 Hz

Audio input

3.5 mm

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

Controls

LED, bass, on/off, sound
mute, volume control

CONTROL
Remote control

Wireless

PROTECTION
Waterproof

False

HEADPHONE
Speaker impedance

12 Ohm
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GXT 668 Tytan 2.1 Soundbar Speaker Set
FEATURES
NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Special features

Illumination pulsing on
music in sub , Including 4 EQ
presets , Touchpanel ontop
of soundbar , LED can be
turned on/off , Comes
including mounting solution

Compatible Consoles

PS3, PS4 Original, PS4 Pro,
PS4 Slim, Wii, Xbox 360,
Xbox One

Power cable detachable

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smarttv
General compatibility

Any device with 3.5mm
audio output, or SP/DIF
(PCM only)

POWER
Power saving

True

Data de publicação: : 15-07-2019
© 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: 22328
URL: www.trust.com/22328
Código EAN: 8713439223286
Imagens de alta resolução: www.trust.com/22328/materials

GXT 668 Tytan 2.1 Soundbar Speaker Set

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT FRONT 1

PRODUCT TOP 1

PRODUCT FRONT 2

PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT BACK 1

PRODUCT FRONT 3

LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 2

PACKAGE FRONT 1

Data de publicação: : 15-07-2019
© 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: 22328
URL: www.trust.com/22328
Código EAN: 8713439223286
Imagens de alta resolução: www.trust.com/22328/materials

