Lino HD Soundbar With Bluetooth

Soundbar met Bluetooth voor uw pc, tv en mobiele apparaten

Stijlvolle Bluetooth-soundbar met hoogwaardige geluidskwaliteit voor uw pc, tv en mobiele apparaten

Eigenschappen

• Compacte soundbar: klein qua formaat, groots qua audio
• Vol en krachtig stereogeluid op basis van DSP-technologie (40 W
RMS/80 W piekvermogen)
• Stijlvol ontwerp met metalen grille aan de voorzijde en
afgeronde randen
• Optimale compatibiliteit met uw pc, tv, console, settopbox,
telefoon en tablet
• Zowel draadloos via Bluetooth als met snoer te gebruiken via de
digitale (optische) en analoge (3,5 mm) audio-ingangen (kabels
inbegrepen)
• Tiptoetsen op de soundbar en draadloze afstandsbediening
voor het bedienen van alle belangrijke functies

Wat zit er in de verpakking
• Soundbar

• Kabel voor de 3,5 mm-aux-ingang

Systeem vereisten

• Stopcontact van 100-240 V
• Audiobron met optische, 3,5 mm-aux- of Bluetooth-ingang

• Optische kabel
• Afstandsbediening
• Twee AAA-batterijen
• Voedingsadapter
• Schroeven voor wandmontage
• Gebruikershandleiding

Publicatie datum: 05-07-2020
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden.
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikelnummer: 23642
URL: www.trust.com/23642
EAN-code: 8713439236422
Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23642/materials

#23642

Lino HD Soundbar With Bluetooth
Stijl en geluid in één
Muziek kan goed klinken en er goed uitzien, dat bewijst de
Trust Lino HD Soundbar Met Bluetooth. Met hoge kwaliteit
geluid in een stijlvol en strak design heeft deze soundbar het
beste van beide.

Stereo geluidservaring
Als een soundbar met hoge dichtheid is de Trust Lino HD
Soundbar Met Bluetooth compact van formaat, maar groots
in geluid. Hij geeft een krachtig en rijk geluid middels
DSP-technologie en 80W peak power en met 3
voorgeprogrammeerde audio-instellingen – voor
muziekluisteren, TV kijken of genieten van een film – kun je
jouw audio-ervaring finetunen.

Design dat spreekt
Niets dat een studio of woonkamer beter afmaakt dan een
stijlvol soundbar design met zachte lijnen en een metalen
grille – die het ook nog voor elkaar krijgt om de ruimte te
vullen met rijk en helder geluid. En aangezien dit model
perfect onder elk scherm past, is dit het audio-apparaat dat
elke film, elk nummer en elke game die je opzet mooier
maakt.

Speel op jouw manier af
Door de maximale compatibiliteit kun je de Lino aansluiten op
je pc, tv, console, settopbox, tablet en vele andere apparaten.
Speel draadloos af via Bluetooth of plug in via digitale of
analoge ingangen (kabels bijgevoegd). En met de
touch-toetsen op de soundbar en de draadloze
afstandsbediening kun je alle belangrijke functies gemakkelijk
bedienen.
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Lino HD Soundbar With Bluetooth
ALGEMEEN
Type of speaker

Soundbar

Height of main product
(in mm)

72 mm

Width of main product
(in mm)

410 mm

Depth of main product
(in mm)

105 mm

Total weight

1278 g

Weight of main unit

1122 g

Wired, wireless

Bluetooth

True

Cable length power
cable

170 cm

Bluetooth version

5.0

CONNECTIVITY
Connection type
Cables included

Yes, optical cable 100cm,
audio cable 150cm
Cable length audio cable 150 cm

LIGHTING
Lights

False

INPUT
Power source

Wall socket

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm)

72 mm

Soundbar Width (mm)

410 mm

Soundbar Depth (mm)

103 mm

Soundbar Weight (gr)

1122 gr

Wireless

Controls

EQ, input/source, play
controls, power on/off,
volume control

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False

AUDIO
Power output (peak)

80 W

Power output (RMS)

40 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

50 mm

Driver units

2

Audio input

3.5 mm, Bluetooth, S/PDIF

Audio output

None

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Input impedance

10000 Ohm

HEADPHONE
Speaker impedance

6 Ohm
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Lino HD Soundbar With Bluetooth
FEATURES
NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Accessories

3.5mm audio cable, battery
set, digital cable
(S/PDIF-optical), screw set,
wall charger, wireless
remote control

Power cable detachable

True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices, gaming
console, pc

POWER
Power saving

True
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Lino HD Soundbar With Bluetooth
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