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Multiplatform RGB 2.1-speakerset
#23927

Krachtige 2.1-speakerset met aanpasbare RGB-LED-verlichting, HDMI-ingang en draadloze Bluetooth-technologie

Eigenschappen
• Premium 2.1-speakerset met een krachtig en rijk geluid (80W

piekvermogen)
• Multiplatform: te gebruiken met je laptop, pc, telefoon, tablet,

gameconsole, tv of decoder
• Draadloos te gebruiken via Bluetooth of bekabeld via digitale

(optische, HDMI-ARC, USB) en analoge (3,5-mm) ingangen
• RGB-verlichting op drivers, voor en achter; kunnen allemaal

afzonderlijk worden bediend
• Creëer een unieke sfeer met de sfeerverlichting aan de

achterkant van de speakers
• 6 vooraf gedefinieerde lichtmodi: inclusief effen kleuren

gesynchroniseerd met bas, ademende RGB, roterende RGB en
met bas gesynchroniseerde RGB

Wat zit er in de verpakking
• Subwoofer
• 2 satellietspeakers
• 3,5mm-audiokabel
• Subwooferkabel
• Afstandsbediening (2x AAA-batterijen

meegeleverd)
• Voedingsadapter
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• 3,5mm-audioaansluiting
• of optische audioverbinding
• of Bluetooth-apparaat
• of USB-stick
• of tv met HDMI ARC-uitgang
• Aansluiting voor netspanning (100-240V)
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De premium ervaring
Stap in een hele nieuw wereld als het op entertainment
aankomt met de Trust GXT 635 Rumax RGB LED Illuminated
2.1 Speaker Set. Deze stereospeakers worden geleverd met
een krachtige subwoofer, kunnen qua geluidskwaliteit naar
wens worden aangepast, en beschikken over meerdere
RGB-zones voor een premium audio-ervaring met een mooie,
visuele toevoeging.

Krachtig en rijk geluid
Met de Trust Rumax ervaar je audio op een volledige nieuwe
manier. Deze set heeft 80W aan piekvermogen (40W RMS) en
wordt geleverd met een 5”-subwoofer voor een bulderende
bas. Pas de bas en treble aan je eigen wensen aan, via de
controls aan de achterkant van de speakers of via de
draadloze afstandsbediening.

Kleurrijke ambiance
De Rumax heeft meerdere zones met RGB-LED-verlichting om
zo een unieke ambiance te creëren. De voorzijde en de driver
van elke speaker zijn verlicht, en er zit zelfs
RGB-LED-verlichting aan de achterzijde van elke satelliet om
zo prachtig licht op je muur te projecteren. Dankzij de 6
voorgeprogrammeerde lichtmodi op deze speakerset creëer
je een sfeer die je nooit eerder hebt gezien, zoals met
afwisselende RGB-effecten of licht wat reageert op de bas om
je volledig in je game onder te dompelen.

Multiplatform
Waarom kies je een speakerset uit aan de hand van de
aansluitingen? De Trust Rumax werkt met praktisch alles:
HDMI ARC, optisch, 3,5mm. Er is Bluetooth aanwezig om het
draadoos met je telefoon te verbinden of plug er gewoon een
USB-stick met MP3’s in. De mogelijkheden zijn eindeloos;
verbind de Trust Rumax aan je pc of laptop, je game-console,
je tv of je set-top-box. Ervaar een nieuwe manier van gamen,
films kijken of muziek luisteren.
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Volledige controle
De Trust Rumax wordt met een handige afstandsbediening
geleverd die je volledige controle over je muziek, de
audiokwaliteit en de lichteffecten geeft. Pas de volume aan en
zet de ecostand aan om de speakers automatisch uit te laten
schakelen als ze niet worden gebruikt. Aan de achterkant van
de speaker vind je draaiknoppen om de bas en treble aan te
passen, als je dat liever zo doet. Met de Trust Rumax ben jij
volledig in controle.
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ALGEMEEN
Type of speaker 2.1 Total weight 3600 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cable length power
cable

120 cm Cable length audio cable 170 cm

Cable length satellite
cable

180 cm Cable length subwoofer
to satellite cable

200 cm

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights True Light type RGB- ring, speaker and

ambient lights.
Light modes Colour, On/off, Patterns,

Random, Sync-RGB,
Sync-White

SATELLITES
Satellite Height (mm) 225 mm Satellite Width (mm) 105 mm

Satellite Depth (mm) 115 mm

INPUT
Power source Wall socket

SUBWOOFER
Subwoofer Height (mm) 225 mm Subwoofer Width (mm) 105 mm

Subwoofer Depth (mm) 115 mm

CONTROL
Remote control Wireless Controls ECO button, input/source,

light color mode, lights
on/off, play controls, power
on/off, volume control

PROTECTION
Waterproof False



GXT 635 Rumax Multiplatform RGB 2.1 Speaker Set

Publicatie datum: 01-05-2021 Artikelnummer: 23927
© 2021 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/23927
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439239270
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/23927/materials

AUDIO
Power output (peak) 80 W Power output (RMS) 40 W

Power output -
subwoofer (RMS)

20 W Power output - satellite
(RMS)

10 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 127 mm

Driver units 3 Audio input Bluetooth, HDMI (ARC),
Line-in, S/PDIF, USB

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

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 Bluetooth devices, gaming

console, laptop, pc,
smartphone, smarttv, tablet

Compatible Consoles PS4, PS5, Xbox One, Xbox
Series X

POWER
Power saving True Power cable detachable True
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