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RGB-verlichte 5.1-luidsprekerset
#23059

Krachtig 5.1 Dolby digital gecertificeerd surroundluidsprekersysteem met RGB-verlichte subwoofer

Eigenschappen
• Krachtige 5.1 speaker set met een piekvermogen van 180 W (90

W RMS)
• Dolby digital gecertificeerde 5.1-luidsprekerset voor de beste

surroundgeluidservaring
• Dolby digital-geluidsinvoer (optische S/PDIF); ideaal in

combinatie met consoles
• Ervaar 5.1-surroundgeluid van een thuisbioscoop bij je games,

muziek en films
• Inclusief draadloze afstandsbediening voor aan/uit bediening,

volume, bas en licht
• Vooraf gedefinieerde lichtmodi: 7 effen bas-gesynchroniseerde

kleuren, ademend RGB, draaiend RGB en
bas-gesynchroniseerde RGB

Wat zit er in de verpakking
• Subwoofer
• 4 satellietluidsprekers met vaste kabel
• 1 centrale luidspreker met vaste kabel
• Draadloze afstandsbediening inclusief

batterij
• Optische (S/PDIF) kabel voor aansluiting van

spelconsole of tv
• Voedingskabel
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• Pc, laptop of console met een hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm), zeskanaals

directe of digitale optische uitgangen.
• Aansluiting voor netspanning
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Krachtige speaker set met RGB-verlichting
Voeg een nieuwe dimensie toe aan je geluidservaring. Met de
Trust GXT 698 Torro RGB-verlichte 5.1 Speaker Set geniet je
van krachtig en kwalitatief Dolby Audio™ surround sound,
visueel versterkt door de RGB-lichtshow.

360° surround sound met Dolby
Maak het groots en meeslepend. Deze luidspreker set met
gecertificeerd Dolby surround sound zorgt voor een extreem
hoge kwaliteit van geluid in een 360° geluidslandschap. Geniet
van een echte bioscoopervaring, gewoon bij je thuis – door de
surround sound word je in elke game, muziektrack of film
gezogen.

Heldere hoogtes en een donderende bas
Krachtig geluid krijgt een nieuwe betekenis met de Trust GXT
698 Torro RGB-verlichte 5.1 Speaker Set: met 180 W
piekvermogen genereert de Torro indrukwekkende audio. De
5.1 set-up heeft vijf heldere surround luidsprekers en een
donderende subwoofer die je omverblaast. Gezamenlijk
zorgen ze voor een ongelofelijk diep en rijk geluid dat elke
hoek van je woonkamer of gaming kamer vult.

Fascinerende RGB-kleurenervaring
Ervaar je geluid ook visueel met de geïntegreerde
RGB-lichtshow van de speaker set. Selecteer zelf de perfecte
kleursetting uit meerdere vooringestelde lichtmodi. Ga voor
een gradueel kleurverloop door ademend RGB, maak het
hypnotiserend met draaiend RGB of kies voor
bas-gesynchroniseerde RGB of 7 effen bas-gesynchroniseerde
kleuren als je wilt dat je feest echt losbarst.
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Varieer met verschillende media-ingangen
Personaliseer de speaker set naar jouw wensen met de input
van je keuze. Alle kabels voor digitale (optische) en analoge
(3.5 mm) input zijn inbegrepen, net als zes-kanaals
(pc-geluidskaart) audio-ingangen. Zodat je zowel je pc en
laptop als PS4 of Xbox One consoles kan aansluiten. Met
kabellengtes tot 5 meter zijn er bijna geen grenzen aan jouw
gedroomde set-up.

Draadloze controle en besturingspaneel
Regel je settings gemakkelijk en comfortabel, zowel draadloos
met afstandsbediening als via het besturingspaneel op de
subwoofer. Aan/uit, volume, bas en RGB-lichten pas je
allemaal naar jouw voorkeur aan met de afstandsbediening.
Via het paneel op de subwoofer kun je het volume en de input
regelen. En door zijn slimme power management gaat de
Torro automatisch in stand-by als je ‘m niet meer gebruikt.
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ALGEMEEN
Type of speaker 5.1 Height of main product

(in mm)
260 mm

Width of main product
(in mm)

250 mm Depth of main product
(in mm)

272 mm

Total weight 6392 g Weight of main unit 3500 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included 1 x RCA to Jack 180 cm
(stereo), 3 x RCA to Jack 180
cm (surround), 1 x Optical
cable 120 cm (dolby)

Cable length power
cable

140 cm

Cable length audio cable 180 cm Cable length subwoofer
to front satellite cable

180 cm

Cable length subwoofer
to rear satellite cable

500 cm Cable length subwoofer
to center satellite cable

250 cm

LIGHTING
Lights True Light type RGB

Light modes Colour, On/off, Sync-RGB

SATELLITES
Satellite Height (mm) 206 mm Satellite Width (mm) 99 mm

Satellite Depth (mm) 100 mm Satellite Weight (gr) 480 gr

CENTER SPEAKER
Center speaker Height
(mm)

99 mm Center speaker Width
(mm)

260 mm

Center speaker Depth
(mm)

100 mm Center speaker Weight
(gr)

630 gr

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 260 mm Subwoofer Width (mm) 250 mm

Subwoofer Depth (mm) 272 mm Subwoofer Weight (gr) 3500 gr

CONTROL
Remote control Wireless Controls Bass, light color mode, lights

on/off, mute, on/off, volume
control
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PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 180 W Power output (RMS) 90 W

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 165 mm

Driver units 7 Audio input 3.5 mm, S/PDIF

Headphone connection False 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 Accessories Digital cable (S/PDIF-optical)

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smartphone, tablet
Compatible Consoles PS4, PS4 Original, PS4 Pro,

Xbox One

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT PICTORIAL 5

PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT BACK 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

