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Barra de som com iluminação RGB
#24007

Barra de som estéreo com iluminação RGB e design de economia de espaço

Características principais
• Iluminação RGB regulável, escolhe de entre 6 modos
• O fator de forma pequeno permite posicioná-la facilmente à

frente do teu monitor ou TV
• Botão de controlo do volume grande e iluminado de fácil acesso,

mesmo durante as sessões de jogo
• Colunas estéreo 2.0 com 12 W de pico de potência

proporcionam uma sólida experiência gaming
• Fácil ligação com um cabo AUXILIAR único para o som e um cabo

USB para alimentação

O que está na caixa
• Barra de som estéreo com cabo USB
• Guia do utilizador

Requisitos de sistema
• Porta USB (de alimentação)
• Ligação de 3,5 mm para auscultadores
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Stereo power
Enjoy good-quality stereo sound at 12W peak power (6W RMS)
with the GXT619 Thorne soundbar – ready and waiting to take
your entertainment to the next level.

Live clutter-free
A space-saving design enables the soundbar to be easily
placed under your monitor, freeing up your desk for other
items or accessories.

No setup necessary
The included USB power cable and auxiliary cable are all you
need to plug in and play – no setup (or wall plug) necessary.

Go bright
RGB lighting in 6 different modes allow you to create a
vibe-worthy audio-visual setup that’s perfect for movies,
music, gaming – whatever.
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GERAL
Type of speaker Soundbar

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Fixed on speaker Cable length power
cable

140 cm

Cable length audio cable 140 cm

LIGHTING
Lights True

INPUT
Power source USB

SOUNDBAR
Soundbar Height (mm) 70 mm Soundbar Width (mm) 400 mm

Soundbar Depth (mm) 75 mm Soundbar Weight (gr) 700 gr

AUDIO
Power output (peak) 12 W Power output (RMS) 6 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Audio input 3.5 mm

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in False Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

CONTROL
Remote control No Controls Light color mode, power

on/off, volume control

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Power saving False NFC False

Hands-free phone calls False Tripod mount False

HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm
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SIZE & WEIGHT
Total weight 700 g Weight of main unit 700 g

Depth of main product
(in mm)

75 mm Width of main product
(in mm)

400 mm

Height of main product
(in mm)

70 mm

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc

POWER
Power cable detachable False
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