GXT 620 Axon RGB Illuminated Soundbar

#24482

Barra de som com iluminação RGB

Barra de som gaming com iluminação RGB em onda arco-íris e controlo de volume de fácil acesso

Características principais

• Barra de som gaming (12 W) para melhorar a tua experiência de
áudio dos jogos
• Design fino a pensar na poupança de espaço, cabe facilmente
sob um ecrã de TV ou um monitor de PC
• Iluminação RGB em onda arco-íris para combinar com o teu
sistema
• Regula rapidamente o volume enquanto jogas com o botão de
controlo grande
• Ouve música a partir do teu dispositivo com a entrada analógica
(3,5 mm)

O que está na caixa
• Barra de som

Requisitos de sistema

• Porta USB para alimentação
• Ligação áudio de 3,5 mm
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GXT 620 Axon RGB Illuminated Soundbar
Raise the bar
With 12W peak power (6W RMS), the Axon soundbar will take
your music, movies, and games to the next level with an
immersive audio experience.

Oh-so-slim
A sleek, space-saving design lets you place the soundbar
beneath most TVs or PC monitors, saving space, reducing
clutter, and giving you an all-around cool look. Hey, you
deserve it.

The colourful type
Rainbow-wave RGB lighting gives your audio a visual effect –
and your setup a beautiful boost. You can also tell your
friends that you can see sound… kind of.

Connect and groove
A USB cable acts as your power source – no wall socket
necessary – and single 3.5mm AUX input connects your
sound, so you can start listening quickly and conveniently.
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GXT 620 Axon RGB Illuminated Soundbar
GERAL
Type of speaker

Soundbar

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Cables included

USB power/3.5mm jack
140cm

Bluetooth

False

LIGHTING
Lights

True

INPUT
Power source

USB

AUDIO
Power output (peak)

12 W

Power output (RMS)

6W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver units

2

Audio input

3.5 mm

Audio output

None

Headphone connection

False

Microphone built-in

False

Microphone connection

False

Controls

Lights on/off, volume control

CONTROL
Remote control

No

PROTECTION
Waterproof

False

FEATURES
Power saving

False

NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

Special features

RGB

4 Ohm

Input impedance

10000 Ohm

Total weight

713 g

Weight of main unit

590 g

Depth of main product
(in mm)

78 mm

Width of main product
(in mm)

420 mm

Height of main product
(in mm)

68 mm

HEADPHONE
Speaker impedance

SIZE & WEIGHT
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GXT 620 Axon RGB Illuminated Soundbar
COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,
tablet
General compatibility
Devices with a 3.5mm audio
output jack

Compatible Consoles

No

POWER
Power cable detachable

False
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GXT 620 Axon RGB Illuminated Soundbar
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