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Conjunto de colunas estéreo
#23695

Conjunto de colunas estéreo com qualidade de som, para PC e portátil

Características principais
• Conjunto de colunas estéreo com qualidade de som (18 W RMS /

36 W de pico de potência)
• Funciona com qualquer PC e portátil
• Alimentação USB: não é necessária tomada de parede
• Controlo do volume e dos graves na frente para fácil acesso
• Ligação para auscultadores para ouvir música em total

privacidade
• Ligação auxiliar extra para tablet, telemóvel ou outro dispositivo

com ligação áudio de 3,5 mm

O que está na caixa
• Conjunto de colunas com cabos

Requisitos de sistema
• ligação de áudio de 3,5 mm
• Porta USB (de alimentação)
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Let’s Get Loud
Enhance the sound of your PC or laptop with this universal
speaker set. With an easy installation and quality sound, the
Trust Orion 2.0 Speaker Set is an ideal audio solution for any
computer.

Quality Sound
With an output of 18W RMS, the speakers provide a rich
sound boost for games, videos and music. The set may be
compact, its sound makes a big impression.

Dial It Up
The compact speakers will easily fit onto any desk. Controlling
the set is just as simple, thanks to the easy to reach buttons
for volume and bass control. With a headphone and an aux
port on the front, you can listen in total privacy, or connect a
tablet, phone or other device to the set.

USB-Powered
The speakers don’t need wall power to turn on. Simply
connect the USB cable to your PC or laptop and you will be
able to enjoy the set’s quality sound.
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GERAL
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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