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Los te koppelen, veelzijdige soundbar met subwoofer en Bluetooth
#23032

Los te koppelen, veelzijdige tv-soundbar met subwoofer, optische aansluiting en Bluetooth-, aux- en USB-aansluitingen

Eigenschappen
• Geniet van films, games en muziek met het krachtige geluid van

deze converteerbare soundbar- en subwooferset
• 2-in-1 ontwerp: bruikbaar als een afzonderlijke soundbar (97 cm)

of als twee satellietluidsprekers
• Verschillende aansluitingen voor tv, console, settopbox,

smartphone, tablet en USB-stick
• Digitale (optische) en analoge audio-ingangen (3,5 mm); kabels

inbegrepen
• Draadloze audio streamen via Bluetooth vanaf telefoon of tablet
• Ingebouwde mp3-speler om uw muziek direct vanaf een

USB-stick af te spelen

Wat zit er in de verpakking
• Soundbar met vaste voedingskabel
• Subwoofer met vaste kabel
• Twee verzwaarde satellietluidsprekers met

vaste kabels
• Optische audiokabel
• Audiokabel van 3,5 mm
• RCA-adapter van 3,5 mm
• Draadloze afstandsbediening
• Twee AAA-batterijen
• Drie rubberen voetjes
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Stopcontact met 100-240 V
• Audiobron met optische ingang of aux- of Bluetooth-ingang
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Veelzijdig geluid
De Trust Lino XL 2.1 is een veelzijdige luidsprekerset
bestaande uit een verwijderbare soundbar en subwoofer met
een krachtig geluid en een groot stereobereik. Met deze set
geniet u nog meer van entertainment als tv, muziek en games.

Gedetailleerdere geluidservaring
De Lino XL 2.1 wordt geleverd met een digitale versterker met
DSP-technologie en twee drivers van 2,25” en een woofer van
6,5”. De DSP-technologie optimaliseert het geluid en biedt u
zo een uitgebreidere en gedetailleerdere geluidservaring met
een virtuele 3D-surroundmodus. Het piekuitgangsvermogen
van 200W zorgt voor een kamervullend, kristalhelder geluid.

Converteerbare soundbar
Met de lange soundbar en subwoofer heeft u meerdere
opstellingsopties. Plaats de stijlvolle soundbar met metalen
grille en subwoofer onder uw tv; de soundbar is 97 cm lang en
past bij alle moderne tv’s. U kunt de soundbar ook opdelen in
twee afzonderlijke satellietluidsprekers! De keuze is aan u.

Keuze te over
De meegeleverde kabels bieden u de keuze uit een digitale
(optische) of analoge (3,5 mm/tulp) audio-ingang. Er zijn vele
verbindingsopties; u kunt deze soundbar aansluiten op uw tv,
console, settopbox, smartphone of tablet, een USB-stick
inpluggen met uw favoriete mp3-bestanden of zelfs kiezen
voor een draadloze verbinding door uw telefoon of tablet via
Bluetooth te verbinden.
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Afstandsbediening
Gebruik voor een snelle bediening de draadloze
afstandsbediening of de knoppen op de zijkant van de
soundbar. Naast het aanpassen van het volume en de ingang
kunt u ook eenvoudig wisselen tussen equalizerinstellingen.
Zo zorgt u met één druk op de knop voor het perfecte geluid
wanneer u een film of tv kijkt of muziek luistert.

Slim beheer
De Lino XL heeft een ingebouwd slim energiebeheersysteem.
Wanneer de soundbar 30 minuten niet in gebruik is, wordt
deze, om energie te besparen, automatisch in de
stand-bymodus gezet.
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ALGEMEEN
Type of speaker 2.1 Height of main product

(in mm)
7900 mm

Width of main product
(in mm)

660 mm Depth of main product
(in mm)

750 mm

Total weight 7172 g Weight of main unit 6300 g

REMOTE
Batteries for remote
included

True Number of batteries for
remote

2

Battery type (AA, AAA,
etc.) for remote

AAA Remote Height (mm) 27 mm

Remote Width (mm) 43 mm Remote Depth (mm) 145 mm

Remote Weight (gr) 42 gr

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Optical 1.2m , 3.5mm audio
to cinch cable 1.2m

Cable length power
cable

120 cm

Cable length audio cable 250 cm Wireless range 10 m

Bluetooth version 4.2

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source Wall socket

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 750 mm Soundbar Width (mm) 9700 mm

Soundbar Depth (mm) 280 mm Soundbar Weight (gr) 2340 gr

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 3800 mm Subwoofer Width (mm) 1700 mm

Subwoofer Depth (mm) 3100 mm Subwoofer Weight (gr) 3960 gr

ELECTRONIC
Input power (W) 96 W
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AUDIO
Power output (peak) 200 W Power output (RMS) 100 W

Power output -
subwoofer (RMS)

50 W Power output - satellite
(RMS)

50 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 60 mm

Driver units 3 Audio input 3.5 mm, Bluetooth, USB

Audio output 3.5 mm Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wireless Controls Backward, bass, forward,

play, sound mute, start,
stop, treble, volume

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Accessories Cinch adapter cable, digital
cable (S/PDIF-optical),
wireless remote control

Special features 2in1 system (2.1 wide setup,
or 2.1 soundbar setup).

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smartphone, smarttv, tablet

POWER
Power saving True Power cable detachable False
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 4

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT FRONT 2 PRODUCT EXTRA 2

PRODUCT EXTRA 3 PRODUCT EXTRA 4 PRODUCT EXTRA 5
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