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Compacte Bluetooth®-luidspreker
#23836

Compacte Bluetooth®-luidspreker, ideaal voor gebruik onderweg en buiten

Eigenschappen
• Geschikt voor onderweg: compact ontwerp van duurzame stof

en met verstelbaar koord
• Koppel twee luidsprekers draadloos aan om de feestsfeer te

versterken
• Waterdicht (IPX7); neem hem mee naar de piste of het zwembad
• Tot 14 uur speeltijd na één keer opladen
• Kies zelf hoe je je muziek afspeelt: via Bluetooth of aux-ingang
• Bel met de ingebouwde microfoon

Wat zit er in de verpakking
• Bluetooth-luidspreker
• Micro-USB-oplaadkabel
• Verstelbaar koord
• Aux-kabel
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Bluetooth-apparaat/aux-uitgang (3,5 mm)
• Stopcontactoplader of USB-poort



Miro Compact Bluetooth Wireless Speaker

Publicatie datum: 13-11-2020 Artikelnummer: 23836
© 2020 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23836
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439238365
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23836/materials

Reismaatje
De Trust Miro is jouw favoriete reismaatje. Deze compacte
Bluetooth-speaker is waterafstotend, heeft een duurzaam
ontwerp, speelt zowel draadloos als via kabel of
geheugenkaart muziek af, en het kan gekoppeld worden met
nog een Miro om jouw feest echt van een boost te voorzien.

Overal muziek
Je speelt jouw favoriete tracks af, waar dan ook ter wereld. De
Trust Miro is klein en wordt geleverd met een polsband,
terwijl het stevige ontwerp en duurzame materiaal de speaker
veilig houdt. De Miro is waterafstotend en heeft een
IPX7-certificering; neem het dus gerust mee naar het
zwembad of de pistes. Zo valt jouw feest niet in het water.

Geef je feest een boost
Verbind jouw smartphone met de Trust Miro via Bluetooth en
je hebt de volledige controle over je feest. Selecteer je
favoriete streamingdienst, kies een playlist en dans! Je
gebruikt de Miro dan zelfs om te bellen dankzij de
ingebouwde microfoon. En als jouw feestje niet zo persoonlijk
hoeft te zijn, dan koppel je de Miro met een tweede Miro om
jouw feest echt een boost te geven.

14 uur speeltijd
Met de Miro heb je keuzes in welke connectie je gebruikt. Wil
je even geen gebruik maken van Bluetooth? Dan verbind je
deze speaker met een AUX-kabel aan je telefoon, tablet of
MP3-speler. Of klik er een met MP3’s gevulde micro-SD-kaart
in. De oplaadbare accu gaat tot 14 uur mee, dus kies je
connectie en geniet van je muziek.
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ALGEMEEN
Type of speaker Single unit Height of main product

(in mm)
43 mm

Width of main product
(in mm)

100 mm Weight of main unit 185 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Yes Wireless range 10 m

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls Mode, play controls, power

on/off, voice assistant,
volume control

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX7

AUDIO
Power output (peak) 10 W Power output (RMS) 5 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 52 mm

Driver units 1 Audio input 3.5 mm, Bluetooth

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in True Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

True

POWER
Rechargeable battery True Number of batteries 1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lithium-ion polymer

Battery capacity (Wh) 2.9 Wh Battery capacity (mAh) 800 mAh

Battery voltage (V) 3.7 V Battery life (months) 36 month

Max battery life - music 14 hours Power saving True

Power cable detachable True
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HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls True

Tripod mount False Accessories 3.5mm audio cable,
micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices
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