GXT 610 Argus Illuminated 2.0 Speaker Set

#23737

Conjunto de colunas 2.0 iluminadas

Conjunto de colunas 2.0 com iluminação LED pulsante

Características principais

• Conjunto de colunas 2.0 com som de qualidade (10 W RMS /
20W de potência de pico)
• Iluminação LED pulsante: reage ao ritmo da sua música
• Controlo de volume de fácil acesso na parte frontal da coluna
• Design robusto com uma grelha de metal na parte frontal
• alimentado por USB: não é necessário ligar à tomada
• A luz LED pode ser ligada ou desligada

O que está na caixa

• Conjunto de colunas 2.0 com cabos

Requisitos de sistema

• Ligação áudio 3,5 mm
• Porta USB (para energia)
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GXT 610 Argus Illuminated 2.0 Speaker Set
Feel the boom
With 20W peak power (10W RMS), you’ll find immersion,
excitement – and, of course, high-quality audio for your
movies, games, streams – whatever you’re into.

Big sound, small space
A compact 2.0 design reduces desktop clutter while providing
the audio you need to get the most out of your
entertainment.

One for all
Simply connect to any PC, laptop, or other devices with 3.5mm
plug for audio input and start listening.

Seeing red
Red, pulsating LED lights react to the rhythm of your music,
adding an atmospheric, cinematic quality to your setup.
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GXT 610 Argus Illuminated 2.0 Speaker Set
Power up – with USB
No wall socket necessary – simply connect via USB port and
you’re good to go.
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GXT 610 Argus Illuminated 2.0 Speaker Set
GERAL
Type of speaker

2.0

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Cables included

Fixed on speaker

Bluetooth

False

LIGHTING
Lights

True

INPUT
Power source

USB

AUDIO
Power output (peak)

20 W

Power output (RMS)

10 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

60 mm

Driver units

2

Audio input

3.5 mm

Audio output

None

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

No

Controls

Lights on/off, power on/off,
volume control

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

False

FEATURES
Power saving

False

NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Special features

Red LED illumination on
speaker beat synced

4 Ohm

Input impedance

10000 Ohm

Total weight

1000 g

Weight of main unit

1000 g

Depth of main product
(in mm)

125 mm

Width of main product
(in mm)

90 mm

Height of main product
(in mm)

195 mm

HEADPHONE
Speaker impedance

SIZE & WEIGHT
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GXT 610 Argus Illuminated 2.0 Speaker Set
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

POWER
Power cable detachable

False
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