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Verlichte 2.0-luidsprekerset met Bluetooth-functionaliteit
#23820

Bluetooth®-stereoluidsprekerset met stijlvol ontwerp en RGB LED-verlichting

Eigenschappen
• Stereoluidsprekerset met hoogwaardig geluid (piekvermogen

van 20 W)
• RGB LED-verlichting met geautomatiseerde kleurcyclus
• Sluit je telefoon of tablet draadloos aan via Bluetooth of op je pc

of laptop met de kabel van 3,5 mm
• Eenvoudig te bereiken volume- en modusknoppen en

voedingsknop op de voorzijde
• Hoofdtelefoonaansluiting om in volledige privacy te luisteren
• Stijlvol metalen raster voor extra bescherming

Wat zit er in de verpakking
• Luidspekerset met vaste kabels
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Pc, laptop, telefoon of tablet met Bluetooth of audioaansluiting van 3,5 mm
• USB-poort (voor voeding)
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Geluid & kleur
Geniet op een nieuwe manier van films, muziek en games.
Door de Trust Arva 2.0 lichtgevende speakerset aan je pc of
laptop te sluiten, geniet je van helder stereogeluid, terwijl de
RGB LED-verlichting voor wat extra stijl zorgen. Deze set krijgt
stroom via USB, dus je hoeft geen stopcontact te zoeken. En
met de standaard 3.5mm AUX-aansluiting en Bluetooth, heb
je ook nog eens voldoende flexibiliteit.

Helder stereogeluid
Dankzij de krachtige drivers van 70mm weet de Trust Arva je
van stereogeluid met een piekvermogen van 20W (10W RMS)
te voorzien. De drivers worden beschermd door een stijlvolle,
metalen grille die het RGB-licht ook nog een extra uitstraling
geven. De automatische kleurencyclus geeft je zeker een
glimlach wanneer je naar je favoriete muziek luistert.

Alle connecties
De Arva krijgt stroom via USB. Sluit deze speakers dus gewoon
aan op een lege USB-poort en geniet van de show. Sluit ze
verder aan met een 3.5mm AUX-kabel op je pc, laptop, tablet
of smartphone en selecteer de muziek waar je naar wil
luisteren. Of ga draadloos met Bluetooth en word een DJ aan
de andere kant van de kamer. Luister je liever met wat privacy
naar je muziek? Met de koptelefoonaansluiting aan de
voorkant van de speaker gebruik je jouw favoriete
hoofdtelefoon.

Controle
Aan de voorkant van de rechter speaker zitten alle knoppen
die je nodig hebt. Zet de speakers aan of uit, pas de volume
aan en selecteer welke LED-modus je wil zien. Sluit de Arva
dus gewoon aan op je pc, laptop of telefoon en geniet van de
show.
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ALGEMEEN
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
205 mm

Width of main product
(in mm)

87 mm Depth of main product
(in mm)

110 mm

Total weight 583 g Weight of main unit 561 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Fixed Cable length power
cable

180 cm

Cable length audio cable 180 cm Cable length satellite
cable

100 cm

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights True Light type RGB LED

Light modes On/off, Random

SATELLITES
Satellite Height (mm) 205 mm Satellite Width (mm) 87 mm

Satellite Depth (mm) 110 mm Satellite Weight (gr) 280 gr

INPUT
Power source USB

CONTROL
Remote control No Controls Input/source, lights on/off,

play controls, power on/off,
volume control

PROTECTION
Waterproof False

AUDIO
Power output (peak) 20 W Power output (RMS) 10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 70 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm, Bluetooth

Audio output None Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

False
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HEADPHONE
Speaker impedance 2 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls False

Tripod mount False

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices, laptop, pc

POWER
Power saving True Power cable detachable False
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2 PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT EXTRA 1 PACKAGE VISUAL 1 PACKAGE FRONT 1
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