
ифрово качество на звука
Ц

Компютърът ви никога не е звучал толкова добре
Добавете към вашия настолен или преносим компютър мощно аудио измерение 
с висококачествен цифров звук от високоговорителите DGX220 за вашата 

музика, игри, филми и Интернет.

Компютърът ви никога не е звучал толкова добре
• Може да се наслаждавате на аудио от компютър с качество на Hi-Fi система
• Над 75 години опит в звуковата техника
• Цифровият звук предоставя чист сигнал за отлично качество
• Лесният за работа Sound Agent 2 оптимизира звуковата картина
• Class ‘D’ Digital Amplifier за качествен звук

Насладете се на истинска мултимедия
• Съвместим с музикални, игрови, филмови и Интернет аудио източници
• Лесни за свързване към компютър или лаптоп

Чуйте всяка подробност
• Басрефлексните високоговорители излъчват мощни, по-дълбоки баси

• Патентованата от Philips технология "Ултрабас" подобрява басовите тонове
• Повишава динамиката на MP3 файлове, загубена при прекодирането

Лесен за работа
• Магнитното екраниране елиминира изкривяването на компютърния екран
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Звук
• Подобрение за басите: Dynamic Ultra Bass
• Музикална мощност: 4 W
• Изходна мощност (RMS): 2 x 1 W
• Подобрение на звука: Автомат. настройка на 

ниво на звука, Баланс, Цифров усилвател клас 
"D", Еквилайзер по жанр, Графичен 
еквилайзер

• Регулатор на силата на звука: цифров
• Кабели: Фиксирани кабели

Високоговорители
• Подобрение за високоговорител: Магнитно 

екраниран LSB
• Честотен диапазон на сат. говорител: 120-20 

000 Hz Hz

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Съединител: USB 'A' щепсел
• Слушалка: 3,5 мм
• Микрофон: Гнездо за микрофон
• Мощност: Захранване по USB шина
• USB: USB 2.0

Удобство
• Индикатор за захранване

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Инсталационен 

компактдиск, Ръководство за бързо 
инсталиране

Софтуер
• Philips Sound Agent 2

Изисквания към системата
• CD-ROM drive: да
• Капацитет на твърдия диск: 20 MB
• Операционна система на PC: Windows® 2000 

и XP
• Процесор: Процесор 350 MHz или по-добър
• RAM памет: 64 MB
• USB: Порт Free USB

Мощност
• Светодиоден индикатор за захранване: Син
•
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омашно аудио качество на компютър
hilips има над 75-годишен опит в производството 
а на аудио продукти, за да бъде в състояние да 
ъздава аудио изделия за компютър със същото 
ачество, което притежават нашите домашни 
удио системи, спечелили много награди.

5 години опит в звуковата техника
омпактдискът е изобретен от Philips, Philips 
ъководи екипа, написал звуковата спецификация 
а USB и е произвела милиони аудио системи, 
омплекти за домашно кино и телевизори през 
ного десетилетия. Като лидер при аудио 
ововъведенията, може да имате доверие, че 
hilips произвежда аудио системи за компютри с 
ай-високо качество на звука.

ифрово качество на звука
вукът се предава като цифров сигнал, който чак 
 последния момент се преобразува в аналогов. 
ова намалява смущенията в сигнала и води до 
ъзпроизвеждане, точно отговарящо на 
ригиналния запис.

офтуер Sound Agent 2
ound Agent 2 е интелигентен софтуер със 
абавен и лесен за употреба графичен интерфейс. 
ой елиминира затрудненията с компютърното 
удио като автоматично оптимизира звука за 
сички разпространени формати. Със Sound Agent 
 е лесно да направите такава прецизна 
астройка на аудио показателите, че те напълно 
а отговорят на вашия личен музикален вкус.

силвател клас D
lass ‘D’ Digital Amplifier приема аналогов сигнал, 
реобразува го в цифров и след това усилва 
игнала по цифров път. После сигналът постъпва 
 демодулационен филтър, за да се получи 
райният изходен сигнал. Усиленият цифров 
игнал има всички преимущества на цифровото 
удио, включително и по-добро качество на звука. 
 допълнение, усилвателят Class ‘D’ има 
фективност над 90% в сравнение с 
радиционните AV усилватели. Тази висока 

фективност означава мощен усилвател с малки 
азмери.

узика, игри, филми, Интернет
оже да бъдат възпроизвеждани всякакъв вид 

удио източници с музика, игри, филми така че, 
ез значение от това, какво искате да слушате, 
оже да се радвате на мултимедиен звук, по-
авладяващ от всеки друг път.

а компютър или лаптоп
оже да се свързват към компютър или лаптоп

ас-рефлексни високоговорители
асрефлексната система високоговорители дава 
ълбоки басови звуци с компактни кутии на 
исокоговорителите. Тя се различава от 
онвенционалната система по добавените 
ръбни баси, които са акустично нагодени към 

исокоговорителя за ниски честоти за 
птимизиране на нискочестотното звучене на 
истемата. Резултатът е по-дълбок управляван 
ас и по-малки изкривявания. Системата работи 

чрез резонанс на въздушната маса в тръбните 
баси, за вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В комбинация 
с високоговорителя за ниски честоти, системата 
разширява като цяло нискочестотните звуци, за 
да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки 
баси.
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