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Conjunto de colunas 2.0
#22915

Conjunto de colunas estereofónicas compactas com saída de 5 Watt por valor médio quadrático (RMS) - pico de potência
de 10 Watt

Características principais
• Para uma reprodução nítida de efeitos sonoros e de música
• Botões de alimentação e ajuste do volume
• Ligação frontal para os auscultadores
• Alimentação USB - não necessita de as ligar à tomada eléctrica

de parede

O que está na caixa
• Conjunto de colunas com cabos
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Ligação áudio de 3,5 mm
• Porta USB (de alimentação)
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Enhance your sound
It will give you a clear audio experience at any time. With the
10W peak power (5W RMS), you can always fully enjoy movies,
gaming sounds and your favourite music coming from your
PC or laptop. 

Easy to use
This set is USB powered which means that you can install the
speakers very easily on your desk or connect them to your
laptop. Simply plug in the 150cm USB cable and 3.5mm audio
connection cable and it is ready to use: no wall power
needed. 

Convenient control
Turn the speakers on or off and adjust the volume with the
buttons placed on the front. If you don’t want to disturb
others with your music, you can even plug your headphones
straight into the speakers on the front side and listen to your
music through your headphones.



Almo 2.0 speaker set - black

Data de publicação: : 11-07-2020 Número do artigo: 22915
© 2020 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/22915
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439229158
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/22915/materials

GERAL
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
185 mm

Width of main product
(in mm)

75 mm Depth of main product
(in mm)

95 mm

Total weight 520 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length audio cable 120 cm Cable length satellite
cable

120 cm

LIGHTING
Lights False

SATELLITES
Satellite Height (mm) 185 mm Satellite Width (mm) 75 mm

Satellite Depth (mm) 95 mm

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls On/off, volume

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 10 W Power output (RMS) 5 W

Frequency response 100 - 20000 Hz Driver size 80 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 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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