GXT 688 Torro Illuminated 2.1 Speaker Set

#23043

Verlichte 2.1-luidsprekerset

Krachtige 2.1-luidsprekerset met subwoofer met pulserende LED-verlichting en afstandsbediening

Eigenschappen

• Krachtige 2.1-luidsprekerset met een piekvermogen van 120 W
(60 W RMS)
• Compatibel met pc, laptop, tv, smartphone en tablet
• Subwoofer met pulserende LED-verlichting
• Inclusief draadloze afstandsbediening voor bediening van
voeding, volume, bas en licht
• Houten subwoofer voor een vol en rijk geluid
• Slim energiebeheer: schakelt bij inactiviteit automatisch over op
de stand-bystand

Wat zit er in de verpakking
• Subwoofer

• 2 satellietluidsprekers

Systeem vereisten

• 3,5mm-audioaansluiting
• Stopcontact met 100-240 V

• Draadloze afstandsbediening (inclusief
batterij)
• Voedingskabel
• Audiokabel
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker
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GXT 688 Torro Illuminated 2.1 Speaker Set
Kies voor kwaliteit
Een overweldigend basvermogen, kwalitatief hoogwaardig
geluid en een robuust gamingontwerp: dit zijn de
eigenschappen van de Torro Illumination 2.1-luidsprekerset
waarmee u uw game-ervaring voorgoed verandert.
Oorverdovende game-explosies, ronkende motoren of het
publiek van een liveconcert: geniet van alles met uitstekend
geluid.

De essentie van geluid
Met een piekvermogen van 120 W overspoelt de Torro uw
kamer met overdonderend geluid. De satellietluidsprekers
produceren een optimaal geluid in het midden- en
hoogbereik. Dit gecombineerd met de houten subwoofer met
een luidspreker van 7-inch produceert een krachtige diepte in
uw geluid, en zorgt ervoor dat u van een volle gamingervaring
kunt genieten.

Ontworpen voor gamers
De luidspreker heeft een stevig ontwerp met een subwoofer
die door knipperende leds wordt verlicht: u kunt de
overwinningsgeluiden van uw game nu niet alleen horen,
maar ook zien! Het rooster van de subwoofer ziet eruit en
voelt aan als metaal. In combinatie met de matzwarte
satellietluidsprekers is dat de perfecte aanvulling op alle
gaminginstallaties!

Alles is mogelijk
Dankzij de meegeleverde kabels kunt u de luidspreker
eenvoudig aansluiten, en niet alleen op uw pc, maar ook op
uw laptop, smartphone of tablet. Wat u ook gaat doen, uw
geluid is altijd perfect.
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GXT 688 Torro Illuminated 2.1 Speaker Set
Draadloos bedienen
Met de handige draadloze afstandsbediening kunt u
eenvoudig het volume aanpassen, de luidsprekers aan- of
uitzetten en de bas en verlichting regelen. U heeft de touwtjes
in handen!
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GXT 688 Torro Illuminated 2.1 Speaker Set
ALGEMEEN
Type of speaker

2.1

Height of main product
(in mm)

255 mm

Width of main product
(in mm)

260 mm

Depth of main product
(in mm)

272 mm

Total weight

4500 g

Weight of main unit

3500 g

Batteries for remote
included

True

Number of batteries for 1
remote

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

CR2025

REMOTE

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

Cable length power
cable

140 cm

Cable length audio cable 150 cm

Cable length subwoofer
to satellite cable

180 cm

LIGHTING
Lights

True

Light modes

On/off

Light type

LED

SATELLITES
Satellite Height (mm)

206 mm

Satellite Width (mm)

99 mm

Satellite Depth (mm)

100 mm

Satellite Weight (gr)

480 gr

INPUT
Power source

Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm)

255 mm

Subwoofer Width (mm)

260 mm

Subwoofer Depth (mm)

272 mm

Subwoofer Weight (gr)

3500 gr

Power output (peak)

120 W

Power output (RMS)

60 W

Power output subwoofer (RMS)

30 W

Power output - satellite
(RMS)

15 W

Frequency response

45 - 20000 Hz

Driver size

165 mm

Driver units

1

Audio input

3.5 mm

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

AUDIO
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GXT 688 Torro Illuminated 2.1 Speaker Set
CONTROL
Remote control

Wireless

Controls

Bass, lights on/off, mute,
power on/off, reset, volume
control

4 Ohm

Input impedance

10000 Ohm

NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Accessories

Cinch adapter cable, wireless
remote control

Special features

Blue LED illumination, lights
up on beat.

Compatible Consoles

PS3, Wii, Xbox 360

Power cable detachable

True

PROTECTION
Waterproof

False

HEADPHONE
Speaker impedance

FEATURES

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

POWER
Power saving

True
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