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Teraz i oczy mają coś dla uszu: GRAVITY 

CARBON RGB firmy Speedlink łączy feerię barw z 

dudnieniem basu 

 

Weertzen, 31 lipca 2019: Innowacyjna firma Speedlink 

specjalizująca się w grach wprowadza na rynek GRAVITY 

CARBON RGB, aktywny system głośników 2.1 do notebooków i 

komputerów, który łączy doskonały dźwięk z efektownym 

oświetleniem RGB w bardzo przystępnej cenie. 

Słuchaj. Czuj. I patrz: kiedy pokój do grania wypełniają wybuchy i 

odgłosy strzałów z systemu GRAVITY-CARBON-RGB, pojawiają się 

również wizualne drgania w pomieszczeniu – dzięki efektownemu 

oświetleniu RGB. 16,7 milionów kolorów towarzyszy intensywnym 

dźwiękom i burzy kolorów, emitowanych przez potężny drewniany 

subwoofer, które przecinają ciemność z obydwu satelitów. Można przy 

tym wybrać sześć różnych trybów światła, które efektownie ilustrują 

muzykę i odgłosy gier. Jednak nie tylko efekty i dźwięk zadziwiają – 

sam model GRAVITY zdecydowanie wyróżnia się karbonowym 

wyglądem spośród monotonnych urządzeń.  

„Wspaniała stylistyka spotyka się z zaawansowaną techniką, która po 

prostu daje radość. Model GRAVITY CARBON RGB uzupełnia 

fantastyczny dźwięk naszego najlepiej sprzedającego się głośnika 

GRAVITY CARBON o spektakularne elementy wizualne, ponownie 

wyznaczając trendy”, cieszy się Peter Heller, menedżer produktu w 

Speedlink. Pakiet GRAVITY CARBON RGB zawiera dodatkowo 

również pilota, który umożliwia wygodne regulowanie głośności. Różne 

tryby światła są sterowane przyciskiem na subwooferze. GRAVITY 

CARBON RGB bardzo łatwo łączy się przez wyjście 3,5 mm lub 
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Bluetooth® z urządzeniem przekazującym, np. laptopem, tabletem lub 

smartfonem.  

Przy tych wszystkich właściwościach dźwięku, światła i konstrukcji 

model GRAVITY CARBON RGB w cenie poniżej 100 euro (cena 

sugerowana: 99,99 euro) to niepodważalnie idealny wybór.   

System subwoofera GRAVITY CARBON RGB 2.1 

 Numer katalogowy: SL-830100-BK 

 Aktywny system głośników 2.1 do komputera/notebooka 

 Połączenie Bluetooth® ze smartfonem/tabletem 

 Elegancka stylistyka z satelitami i subwooferem o karbonowym wyglądzie 

 Oświetlenie RGB w 16,7 milionach kolorów 

 6 ustawianych trybów: 

przepływ kolorów, statyczny wielokolorowy, oddychanie kolorów, statyczny jednokolorowy, 

wyłączony, w takcie 

 Mocny subwoofer z drewnianą obudową zapewnia intensywne basy oraz dźwięk o dużej 

głośności 

 Oddzielny pilot zapewnia wygodną regulację głośności 

 Pilot z przyłączem AUX In 

 Dodatkowy regulator głośności i basów w subwooferze 

 Brak niepotrzebnego zużycia prądu dzięki przełącznikowi sieciowemu 

 Tryb uśpienia 

 Idealnie przystosowany do multimediów na potrzeby gier, muzyki i filmów 

 Moc wyjściowa (RMS): 60 W 

 Moc szczytowa 120 W 

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

 Współczynnik S/N: ≥60 dB 
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 Częstotliwość: 40 Hz-20 kHz 

 Wymiary subwoofera: 261 × 259 × 263 mm (szer. x wys. x gł.) 

 Wymiary satelitów: 108 × 182 × 119 mm (szer. x wys. x gł.) 

 Długość kabla satelitów: ok. 1,6 m 

 Długość kabla sieciowego: ok. 1,5 m 

 Długość kabla pilota: ok. 1,4 m 

 Cena sugerowana: 99,99 euro 

O firmie Jöllenbeck 

Jöllenbeck GmbH to jeden z wiodących producentów w branży biurowych i 

rozrywkowych urządzeń peryferyjnych w Europie. Od momentu założenia Jöllenbeck 

skutecznie buduje swoją pozycję w segmencie akcesoriów do komputerów, konsoli do 

gier i akcesoriów podręcznych. Asortyment produktów marki własnej Speedlink
®
 

obejmuje systemy dźwięku, słuchawki, myszy, podkładki pod myszy, klawiatury, 

gamepady, joysticki i inne akcesoria. Produkty Speedlink
®
 imponują połączeniem 

innowacyjnych technologii z doskonałym wzornictwem i wyjątkową funkcjonalnością. 

Jöllenbeck i marka Speedlink
®
 są obecne w 40 krajach na całym świecie. 

Strona internetowa:  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 
 

W przypadku pytań, dodatkowych informacji, zapytań o wywiady lub wzory produktów 
jesteśmy zawsze do dyspozycji. Po publikacji prosimy o przesłanie egzemplarza 
potwierdzającego 

Kontakt 

Andre Schmidt 

DEDERICHS REINECKE & PARTNER 

Agentur für Öffentlichkeitsarbeit 

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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