GXT 698 Torro RGB-Illuminated 5.1 Speaker Set

#23059

RGB aydınlatmalı 5.1 hoparlör seti

RGB aydınlatmalı subwoofer ile güçlü 5.1 Dolby dijital onaylı surround hoparlör sistemi

Key features

• 180W pik güç (90W RMS) ile güçlü 5.1 hoparlör seti
• En iyi surround ses deneyimi için Dolby dijital onaylı 5.1 hoparlör
seti
• Dolby digital (optik S/PDIF) ses girişi; konsollarla kullanmak için
bire bir
• Oyunlarınızla, müziklerinizle ve filmlerinizle 5.1 ev sinema
sistemi surround seslerini deneyimleyin
• Güç, ses, bas ve ışık kontrolü için uzaktan kumanda dahildir
• Ön tanımlı ışık modları: Basla senkronizeli 7 ana renk, nefes
efektli RGB, döner RGB ve basla senkronizeli RGB

What's in the box
• Subwoofer

System requirements

• Kablolu 4 adet uydu hoparlör

• Kulaklık girişi (3,5 mm), altı kanallı doğrudan ya da dijital optik çıkışlardan biri olan
masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ya da konsollar.

• Kablolu 1 adet merkezi hoparlör

• Duvar prizi bağlantısı

• Pil ile birlikte kablosuz uzaktan kumanda
• Oyun konsolu ya da TV’ye bağlamak için
optik (S/PDIF) kablosu
• Güç kablosu
• Kullanım kılavuzu
• Oyun etiketi
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GXT 698 Torro RGB-Illuminated 5.1 Speaker Set
Güçlü ve RGB Aydınlatmalı Hoparlör Seti
Ses deneyiminize yeni boyutlar ekleyin. GXT 698 Torro RGB ile,
RGB ışık gösterisi özelliğiyle görsel olarak güçlendirilmiş güçlü
ve yüksek kaliteli Dolby surround sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Dolby özelliği ile 360° Surround Ses
Tamamen sürükleyici hale getirin. Üstün Dolby Digital
surround ses ile yükseltilmiş olan bu set, 360 ° ses düzeninde
gerçekten yüksek kaliteli ses sunar. Evde tam bir sinema
deneyiminin tadını çıkarın; Surround ses, sizi taktığınız
herhangi bir oyunun, müzik parçasının veya filmin içine çeker.

Yeni Yüksek ve Heyecan Verici Bas
Güçlü ses GXT 698 Torro RGB 5.1 ile yeniden tanımlanmıştır,
bu da rekabetçi 180W tepe güce sahip etkileyici ses üretir. 5.1
ayarında beş adet yeni ve net surround hoparlör ve sizi
kendinizden geçirecek heyecan verici bir subwoofer bulunur.
Birlikte, oturma odanızın veya oyun odanızın her köşesini
dolduran inanılmaz derecede zengin ve derin bir ses çıkarırlar.

Büyüleyici RGB Renk Deneyimi
Hoparlör setinin entegre RGB ışık şovuyla sesi görsel olarak
deneyimleyin. Önceden tanımlanmış çeşitli ışık modlarından
mükemmel renk ayarını seçin; RGB'yi solumakla kademeli
renk değişimi için gidin, renk döndürmeyle hipnotize edin
veya partiyi gerçekten etkilemek için bas ile senkronize edilmiş
RGB veya 7 katı bas ile senkronize edilmiş renkleri seçin.
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GXT 698 Torro RGB-Illuminated 5.1 Speaker Set
Çeşitli Multimedya Girişi ile değiştirin
Hoparlör setini istediğiniz giriş ile istediğiniz gibi kişiselleştirin.
PC, dizüstü bilgisayar ve PS4 veya Xbox One oyun konsollarına
bağlamak için hem dijital (optik) hem de analog (3,5 mm) giriş
ve altı kanallı doğrudan (PC ses kartı) ses girişleri için tüm
kablolar dahildir. 5 metreye kadar kablo uzunlukları ile
hayalinizdeki kurulumda neredeyse hiçbir kısıtlama yoktur.

Hem Kablolu Hem Kablosuz Kumanda
Ayarlarınızı hem kablolu hem de kablosuz olarak kolayca ve
rahatça yönetin. Güç, ses, bas ve RGB ışıklarının tümü,
kablosuz uzaktan kumanda ile istediğiniz gibi ayarlanabilir.
Ayrıca, subwoofer’ın kontrol paneli ses seviyesini ve kaynak
ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Ve oyununuzu bitirdiğinizde
setin entegre akıllı güç yönetimi, Torro’nun kullanılmadığı
zamanlarda bekleme moduna geçmesini sağlar.
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GXT 698 Torro RGB-Illuminated 5.1 Speaker Set
GENERAL
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

Wired

Bluetooth

False

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 audio cable 180 cm

Cable length power
cable

140 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

Lights

True

Light type

RGB

Light modes

Colour, On/off, Sync-RGB

CONNECTIVITY
Connection type
Cables included

LIGHTING

SATELLITES
Satellite Height (mm)

206 mm

Satellite Width (mm)

99 mm

Satellite Depth (mm)

100 mm

Satellite Weight (gr)

480 gr

Center speaker Height
(mm)

99 mm

Center speaker Width
(mm)

260 mm

Center speaker Depth
(mm)

100 mm

Center speaker Weight
(gr)

630 gr

CENTER SPEAKER

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

Wireless

Controls

Bass, light color mode, lights
on/off, mute, on/off, volume
control

CONTROL
Remote control
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GXT 698 Torro RGB-Illuminated 5.1 Speaker Set
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

4 Ohm

Input impedance

10000 Ohm

NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Accessories

Digital cable (S/PDIF-optical)

Compatible Consoles

PS4, PS4 Original, PS4 Pro,
Xbox One

Power cable detachable

True

HEADPHONE
Speaker impedance

FEATURES

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,
smartphone, tablet

POWER
Power saving

True
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GXT 698 Torro RGB-Illuminated 5.1 Speaker Set
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