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RGB-verlichte 2.1-luidsprekerset
#23364

Krachtige 2.1-luidsprekerset met instelbare RGB LED-verlichting en voucher voor de game The Division 2
(standaardeditie)

Eigenschappen
• Krachtige 2.1-luidsprekerset met een piekvermogen van 120 W

(60 W RMS)
• Compatibel met pc/laptop, smartphone/tablet, Wii, Sony

PlayStation 3 en Xbox 360
• Houten subwoofer voor een vol en rijk geluid
• Vooraf gedefinieerde lichtmodi: 7 effen kleuren,

gesynchroniseerd met bas, ademende RGB, draaiende RGB, en
met bas gesynchroniseerde RGB

• Inclusief draadloze afstandsbediening voor bediening van
voeding, volume, bas en licht

• Slim energiebeheer: schakelt bij inactiviteit automatisch over op
de stand-bystand

Wat zit er in de verpakking
• Subwoofer
• 2 satellietluidsprekers
• Draadloze afstandsbediening (inclusief

batterijen)
• Voedingskabel
• Audiokabel
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker
• Voucher voor de standaardeditie van de

game The Division 2 (aanbieding geldt tot:
19-03-2020 - alleen EMEA)

Systeem vereisten
• 3,5mm-audioaansluiting
• OF Wii, Playstation 3 of Xbox 360 (AV-kabel nodig, meegeleverd bij gameconsole)
• Stopcontact met 100-240 V
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The Division 2-gamingvoucher
Een overweldigend basvermogen, kwalitatief hoogwaardig
geluid en een indrukwekkend gamingontwerp allemaal in één:
de GXT 629 Tytan 2.1-luidsprekerset met RGB-verlichting.
Nooit meer een middelmatig geluid. U krijgt bovendien een
gratis voucher voor de standaardeditie van de pc-game The
Division® 2 van Ubisoft. Optimaal genieten dus.

Kleurrijke geluiden
Een overweldigend basvermogen, kwalitatief hoogwaardig
geluid en een indrukwekkend gamingontwerp allemaal in één:
de GXT 629 Tytan 2.1 RGB-luidsprekerset verandert de manier
waarop u geluid ervaart. Of u nu de nieuwste games speelt,
naar muziek luistert of films kijkt, u geniet van alles in het best
mogelijke geluid. Deze luidspreker produceert niet alleen een
krachtig geluid; hij straalt van de kleuren! De veranderende
RGB LED-verlichting op de subwoofer in combinatie met de
matzwarte satellietluidsprekers passen bij elke
gaminginstallatie. U kunt 7 constante kleuren kiezen en die
met de bas synchroniseren (rood, groen, blauw, geel, paars,
lichtblauw en wit). Of kies uit alle kleuren voor een
veranderlijk effect, een ademende lichtrotatie of met de bas
gesynchroniseerde RGB-verlichting: de mogelijkheden zijn
eindeloos. Aan u de keuze!

Tytan in geluid
Laat de hele wereld uw gaminggeluid horen met deze
luidsprekerset met een piekvermogen van 120 W. 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 gaminggeluid, en zorgt ervoor dat u
van een volle gamingervaring kunt genieten.
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Draadloze bediening
Deze krachtige geluidsmachine wordt geleverd met een
handige draadloze afstandsbediening. Hiermee kunt u
gemakkelijk met één klik op een knop het volume regelen en
dempen, de bas fijnregelen, de lichten wijzigen en de
luidspreker in- of uitschakelen.

Smart Power Management
De luidspreker beschikt over ingebouwd Smart Power
Management om energie te besparen. De luidspreker wordt
automatisch in de stand-bymodus gezet wanneer die 60
minuten niet in gebruik is. Als u begint te gamen, wordt de
luidspreker weer automatisch ingeschakeld. Schakel Smart
Power Management uit als u constant het volledige vermogen
wilt gebruiken.

The Division 2
Tom Clancy’s The Division® 2 is ontwikkeld door Ubisoft
Massive en dezelfde teams die Tom Clancy’s The Division®
hebben uitgebracht. De game is een online, open world action
shooter RPG die zich afspeelt in een instortend en verdeeld
Washington, D.C. De speler kan zich door een groot aantal
prachtige, iconische en realistische omgevingen bewegen en
zichzelf verliezen in het realisme, rijke RPG-systemen en snelle
actie. Speel alleen of werk samen met een team van maximaal
vier spelers om een groot aantal activiteiten uit te voeren, van
de hoofdopdracht en PvP-potjes tot de Dark Zone, waarin
alles kan gebeuren.   Algemene Voorwaarden (Engels) van
toepassing.
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ALGEMEEN
Type of speaker 2.1 Height of main product

(in mm)
165 mm

Width of main product
(in mm)

78 mm Depth of main product
(in mm)

75 mm

Total weight 4240 g Weight of main unit 3260 g

REMOTE
Batteries for remote
included

True Remote Height (mm) 41 mm

Remote Width (mm) 70 mm Remote Depth (mm) 70 mm

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cable length power
cable

100 cm

LIGHTING
Lights True Light type LED RGB

Light modes Color, On/off, Patterns

SATELLITES
Satellite Height (mm) 210 mm Satellite Width (mm) 90 mm

Satellite Depth (mm) 102 mm Satellite Weight (gr) 425 gr

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 255 mm Subwoofer Width (mm) 255 mm

Subwoofer Depth (mm) 240 mm Subwoofer Weight (gr) 3260 gr

AUDIO
Power output (peak) 120 W Power output (RMS) 60 W

Power output -
subwoofer (RMS)

30 W Power output - satellite
(RMS)

15 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Audio input 3.5 mm

Headphone connection False Microphone built-in False

Microphone connection False

CONTROL
Remote control Wireless Controls ECO button, LED, bass,

sound mute, volume control
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PROTECTION
Waterproof False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False Special features Illuminated Subwoofer , IR
Remote

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Gaming console, laptop, pc,

smarttv
Compatible Consoles PS3, Wii, Xbox 360

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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