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Nu krijgen de ogen ook wat voor de oren: de 

GRAVITY CARBON RGB van Speedlink zorgt voor 

kleurenbliksem bij basgedonder 

 

Weertzen, 31 juli 2019: Speedlink, de innovatieve gaming-

specialist, brengt met GRAVITY CARBON RGB een actief 2.1-

luidsprekersysteem voor notebooks en pc's op de markt dat een 

uitstekende sound combineert met een spectaculaire RGB-

verlichting en een budgetvriendelijke prijs. 

Horen. Voelen. En zien. Wanneer het GRAVITY CARBON RGB-

systeem explosie- en schietgeluiden door de gaming-kamer laat 

galmen, brengt het niet alleen akoestisch maar ook visueel de kamer tot 

leven, dankzij de spectaculaire RGB-verlichting. Niet minder dan 16,7 

miljoenen kleuren begeleiden het sound-gedonder met een 

kleurenbliksem die niet alleen vanuit de machtige houten subwoofer 

maar ook vanuit beide satellieten de donkerte doorbreekt. Zes 

verschillende lichtmodi staan ter beschikking om de muziek en gaming-

sounds te onderstrepen. Maar niet alleen de effecten en de sound 

zorgen voor wow-momenten: ook de GRAVITY zelf doorbreekt met zijn 

carbonvezeleffect de monotonie van de installatie.  

“Een prachtig design rond geavanceerde techniek die simpelweg leuk 

is. Met de GRAVITY CARBON RBG vullen we de fantastische klank 

van onze bestseller GRAVITY CARBON aan met spectaculaire visuele 

componenten, en zijn we wederom trendsetters,” aldus Peter Heller, 

Product Manager bij Speedlink. Het GRAVITY CARBON RGB-pakket 

bevat bovendien een bedrade afstandsbediening waarmee het volume 

vlot kan worden ingesteld. De verschillende lichtmodi worden via een 

knop op de subwoofer geregeld. Het aansluiten van de GRAVITY 
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CARBON RGB met een afspeelapparaat zoals een laptop, tablet of 

smartphone, is heel simpel: ofwel via de 3,5 mm-uitgang ofwel via 

Bluetooth®.  

Met al zijn sound-, licht- en designfeatures is de GRAVITY CARBON 

RGB met een prijs van net onder 100 euro (adviesprijs: 99,99 euro) een 

onklopbaar slimme keuze.   

GRAVITY CARBON RGB 2.1 Subwoofer System 

 Artikelnummer: SL-830100-BK 

 Actief 2.1-luidsprekersysteem voor pc's/notebooks 

 Bluetooth®-verbinding met smartphone/tablet 

 Elegant ontwerp met satellieten en subwoofer met carbonvezel-look 

 RGB-verlichting in 16,7 miljoen kleuren 

 6 instelbare modi: 

Kleurverloop, Multikleuren statisch, Kleurenadem, Eén kleur statisch, Uit, Synchroon 

 Krachtige subwoofer met houten behuizing, voor intensieve basklanken en hoog 

geluidsvolume 

 Aparte bedrade afstandsbediening voor volumeregeling 

 Bedrade afstandsbediening met AUX IN-aansluiting 

 Extra volume- en basregelaar op subwoofer 

 Geen onnodig stroomverbruik dankzij aan-/uitknop 

 Stand-bymodus 

 Perfecte multimedia-kwaliteit voor games, muziek en films 

 Output Power (RMS): 60 W 

 Piekvermogen 120 W 

 Drivers: 2 × 3″ (7,6 cm) + 6,5″ (16,5 cm) 

 S/N-ratio: ≥60 dB 
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 Frequentie: 40 Hz-20 kHz 

 Afmetingen subwoofer: 261 × 259 × 263 mm (B × H × D) 

 Afmetingen satellieten: 108 × 182 × 119 mm (B × H × D) 

 Kabellengte satellieten: ong. 1,6 m 

 Kabellengte netsnoer: ong. 1,5 m 

 Kabellengte afstandsbediening: ong. 1,4 m 

 Adviesprijs: € 99,99 

Over Jöllenbeck 

Jöllenbeck GmbH is een van de belangrijkste fabrikanten van kantoor- en 

entertainmentartikelen in Europa. Sinds haar oprichting positioneert Jöllenbeck zich 

met succes in de sector van toebehoren voor computers, spelconsoles en draagbare 

spelcomputers. Het gamma van het bedrijfseigen Speedlink
® 

-merk omvat 

audiosystemen, headsets, muizen, mousepads, toetsenborden, gamepads, joysticks 

en andere toebehoren. De Speedlink
®
-producten staan bekend voor hun combinatie 

van geavanceerde technologie, uitmuntend design en optimale functionaliteit. 

Jöllenbeck is met Speedlink
®
 in meer dan 40 landen wereldwijd aanwezig. 

Website:   https://www.speedlink.com/ 
Facebook:             https://www.facebook.com/official.speedlinkDE/ 
Twitter:                  https://twitter.com/Speedlink_world 
Instagram:             https://www.instagram.com/official.speedlink/ 
YouTube:               https://www.youtube.com/c/SpeedlinkOfficial 
 

Voor vragen, extra info, interviewaanvragen of productmonsters staan wij altijd ter 
beschikking. Bij publicatie ontvangen we graag een archiefexemplaar. 

Contact 

Andre Schmidt 

DEDERICHS REINECKE & PARTNER 

Agentschap voor public relations 

Tel.: +49 40 20 91 98 223 

Fax: +49 40 20 91 98 299 

E-mail: andre.schmidt@dr-p.de 
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