GXT 606 Javv RGB-Illuminated 2.0 Speaker Set

#23379

Conjunto de colunas 2.0 com iluminação RGB

Conjunto de colunas compacto com design arrojado e iluminação LED RGB

Características principais

• Pico de potência de 12 W (6 Watts RMS)
• Iluminação em ciclo de cores RGB com comando tátil para
ligar/desligar
• Controlo de volume facilmente acessível na parte da frente
• Grelha metálica para maior proteção
• Alimentação USB: não é necessária tomada de parede
• Funcionam com todos os PCs ou portáteis

O que está na caixa

• 2 colunas com cabo fixo
• Autocolante da série Gaming

Requisitos de sistema

• ligação de áudio de 3,5 mm
• Porta USB (de alimentação)
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GXT 606 Javv RGB-Illuminated 2.0 Speaker Set
Go Bold and Compact
Coming in a compact design, the GXT 606 Javv
RGB-Illuminated 2.0 Speaker Set boasts an adventurous camo
look and colourful RGB lights that will get you in the mood for
winning. Enjoy your computer audio in stereo without having
to wear a headset. Easy does it: just plug the USB and aux
cable into your laptop and you’re ready to go.

Get Adventurous with Camo Design
Add some adventure to your desk setup with Javv. With its
grey-toned design in classic camouflage print, this speaker set
is bound to put the courage in your gaming session or the kick
in your workflow. The metal grille on the front of both
speakers adds a touch of toughness – both in looks and
durability.

Command Your RGB Lights
Its sturdy looks are amplified by a mesmerising
lightshow; breathing RGB smoothly flows from one colour to
the other. You can simply turn off the lights via touch control
on top of the speaker.
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GXT 606 Javv RGB-Illuminated 2.0 Speaker Set
GERAL
Type of speaker

2.0

Height of main product
(in mm)

175 mm

Width of main product
(in mm)

78 mm

Depth of main product
(in mm)

100 mm

Total weight

754 g

Weight of main unit

698 g

Connection type

Wired

Bluetooth

False

Cable length power
cable

180 cm

Cable length audio cable 180 cm

Cable length satellite
cable

180 cm

CONNECTIVITY

LIGHTING
Lights

True

Light modes

On/off

Light type

LED

SATELLITES
Satellite Height (mm)

175 mm

Satellite Width (mm)

78 mm

Satellite Depth (mm)

100 mm

Satellite Weight (gr)

349 gr

Controls

Lights on/off, volume

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Remote control

No

PROTECTION
Waterproof

False

AUDIO
Power output (peak)

12 W

Power output (RMS)

6W

Power output - satellite
(RMS)

3W

Frequency response

160 - 20000 Hz

Driver size

60 mm

Driver units

2

Audio input

3.5 mm

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

4 Ohm

Input impedance

4 Ohm

HEADPHONE
Speaker impedance
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GXT 606 Javv RGB-Illuminated 2.0 Speaker Set
FEATURES
NFC

False

Tripod mount

False

Hands-free phone calls

False

Compatible Consoles

No

Power cable detachable

False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

POWER
Power saving

False
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GXT 606 Javv RGB-Illuminated 2.0 Speaker Set
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