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Stereo luidsprekerset
#23695

Stereoluidsprekerset met kwaliteitsgeluid, voor pc en laptop

Eigenschappen
• Luidsprekerset met kwaliteitsgeluid (18W RMS/36W

piekvermogen)
• Werkt met elke pc en laptop
• Met USB-voeding: geen netstroom nodig
• Gemakkelijk te bereiken volume en basregelaar aan de voorkant
• Hoofdtelefoonaansluiting om in volledige privacy te luisteren
• Extra aansluiting voor tablet, telefoon of een ander apparaat

met een 3,5mm-audioaansluiting

Wat zit er in de verpakking
• Luidsprekerset met aangesloten kabels

Systeem vereisten
• 3,5mm-audio-aansluiting
• USB-poort (voor voeding)
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Universele speakers
Verbeter het geluid van je PC of laptop met deze universele
speakerset. Dankzij een eenvoudige installatie en geluid van
hoge kwaliteit, is de Trust Orion 2.0 Speaker Set de ideale
audio-oplossing voor iedere computer.

Kwaliteitsgeluid
Met een output van 18W RMS, zorgen de speakers voor een
rijk geluid voor games, video’s en muziek. De set mag dan
compact zijn, het geluid laat een grote indruk achter.

Zet 'm harder
De compacte speakers passen gemakkelijk op je bureau. Het
besturen ervan is even simpel, dankzij de makkelijk te
bereiken knoppen waarmee je het volume en de bas aanpast.
En met een aansluiting voor een koptelefoon en een
aux-aansluiting op de voorkant van de box, kun je in complete
privacy luisteren, of een tablet of telefoon aansluiten.

USB-voeding
De speaker hebben geen stopcontact nodig om te werken.
Verbind ze met je PC of laptop met de USB-kabel en je kan
beginnen met luisteren.
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ALGEMEEN
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
210 mm

Width of main product
(in mm)

200 mm Depth of main product
(in mm)

115 mm

Total weight 962 g Weight of main unit 962 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Fixed Cable length power
cable

150 cm

Cable length audio cable 150 cm Cable length satellite
cable

110 cm

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls Bass, volume control

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 36 W Power output (RMS) 18 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 75 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm, Line-in

Audio output 3.5 mm Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc
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POWER
Power saving False Power cable detachable False
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT ESHOT 1 LIFESTYLE VISUAL 1

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PACKAGE VISUAL 1
PACKAGE FRONT 1
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