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Conjunto de colunas 2.0 com iluminação LED RGB
#23120

Conjunto de colunas compacto com design elegante e iluminação LED RGB

Características principais
• 12 W de pico de potência (6 Watts RMS)
• Iluminação LED com ciclo de cores automatizado
• Funciona com todos os PCs ou portáteis
• Controlo de volume grande e iluminado na frente para fácil

acesso
• Grelha metálica para maior proteção
• Alimentado por USB: não é necessária tomada 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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Compact speaker set with stylish design
Are you looking for a speaker set that combines great sound
with awesome design? With the Arys 2.0 RGB Speaker Set, you
can enjoy RGB lightning effects while playing music, games
and movies. It will brighten your day, any day of the week!

Versatile sounds
With a peak power of 12W, you can comfortably listen to your
favourite music and the sounds of the latest games and
movies coming from your PC or laptop.  

Easy to use
The speakers can be placed anywhere, thanks to the compact
design with stylish metal grill, these are a perfect addition to
any desk. Once plugged in, the speaker will light up with an
automated RGB colour cycle. With the volume button located
on the front of the speaker, you can adjust the volume at any
time.

Plug & Play
The Trust Arys speaker is USB powered which means that you
can install the speakers very easily. Simply connect the USB
cable to your computer and plug in the 3.5mm jack plug and
the speaker will channel all your sounds. 
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GERAL
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
165 mm

Width of main product
(in mm)

160 mm Depth of main product
(in mm)

75 mm

Total weight 577 g Weight of main unit 577 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length power
cable

140 cm Cable length satellite
cable

100 cm

LIGHTING
Lights True Light type LED illuminiation

Light modes Random

SATELLITES
Satellite Height (mm) 165 mm Satellite Width (mm) 80 mm

Satellite Depth (mm) 75 mm Satellite Weight (gr) 288 gr

INPUT
Power source USB

AUDIO
Power output (peak) 12 W Power output (RMS) 6 W

Power output - satellite
(RMS)

3 W Frequency response 100 - 20000 Hz

Driver size 60 mm Driver units 2

Audio input 3.5 mm Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

CONTROL
Remote control No Controls On/off, volume control

PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Special features RGB
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Consoles No

General compatibility PC or laptop with 3.5mm
audio output and USB port

POWER
Power saving False Power cable detachable False
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT FRONT 1

PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1
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