
igital lydkvalitet
D

Din computer har aldrig lydt så godt
Få en kraftfuld audiodimension til musik, spil, film og Internet med digital højkvalitets lyd 
fra DGX220 højttalerne på din PC eller notebook.

Din computer har aldrig lydt så godt
• Nyd en PC-lyd med samme kvalitet som HiFi-lydsystem.
• Mere end 75 års erfaring med lyd
• Digital lyd giver et tydeligt signal, så du får perfekt kvalitet.
• Brugervenlige Sound Agent 2 optimerer lydoplevelsen.
• Digital Klasse-D forstærker til højkvalitets lydgengivelse

Oplev ægte multimedia
• Kompatibel med musik, spil, film og Internet-lydkilder.
• Nem at tilslutte til enten en PC eller en notebook

Hør hver detalje
• Basreflekshøjttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.
• Philips patenterede Ultra Bass teknologi forbedrer bastoner

• Gendanner dynamik i MP3'er, der er gået tabt under brænding.

Brugervenlig
• Magnetisk afskærmning eliminerer forvrængning på computer-skærmen.
Philips
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Lyd
• Basforbedring: Dynamic Ultra Bass
• Udgangseffekt (musik): 4 W
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
• Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, 

Balance, Digital Klasse-D forstærker, EQ efter 
genre, Grafisk equalizer

• Styrkeregulering: digital
• Ledninger: Faste ledninger

Højttalere
• Højttalerteknologi: Magnetisk afskærmet LSB
• Satellit-højttaler frekvensområde: 120-

20000Hz Hz

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,2 m
• Stik: USB 'A' Plug
• Hovedtelefon: 3,5 mm
• Mikrofon: Mikrofonbøsning
• Strømforsyning: USB-buseffekt
• USB: USB 2.0

Komfort
• Strømindikator

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Installation CD, Quick 

Install Guide

Software
• Philips Sound Agent 2

Systemkrav
• CD-ROM drev
• Harddisk-plads: 20 MB
• PC OS: Windows® 2000 eller XP
• Processor: 350 MHz processor eller bedre
• RAM hukommelse: 64 MB
• USB: Ledig USB port

Strømforsyning
• LED strømindikator: Blå
•

H
P
a
s
l

7
P
U
f
o
a
l

D
L
ø
r
g

S
S
m
f
g
g
t

K
E
g
S
b
d
m
f
s
D
k

M
A
g
m
n

T
K

B
E
b
t
b
b
f
f
l
e
b
d

U
U
f
O
g
f

øj lydkvalitet på PC'en
hilips har brugt mere end 75 års erfaring inden for 
vanceret audio til at skabe PC-lydprodukter med 
amme ydeevne som vores prisbelønnede HiFi-
ydsystemer.

5 års erfaring med lyd
hilips opfandt cd'en, leder det team, som udviklede 
SB-lydspecifikationen, og har gennem mange år 

remstillet millioner af audiosystemer, hjemmebiografer 
g TV. Som førende nyskaber af lyd, garanterer Philips, 
t vi fremstiller pc-audiosystemer med fremragende 

ydkvalitet.

igital lydkvalitet
yd overføres som et digitalt signal, og først i sidste 
jeblik konverteres det til et analogt signal. Dette 
educerer mængden af interferens i signalet og sikrer en 
engivelse, der svarer til den oprindelige optagelse.

ound Agent 2
ound Agent 2 er et intelligent program med en 
orsom og nem grafisk brugerflade. Det fjerner 

orvirringen fra PC-lyd ved automatisk at optimere 
engivelsen af alle populære formater. Sound Agent 2 
ør det nemt at finindstille lydgengivelsen, så den passer 
il din personlige musiksmag.

lasse-D forstærker
n digital Klasse-D forstærker tager et analogt signal, 
ør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. 
ignalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det 
liver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede 
igitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. 
eget høj lydkvalitet. Desuden har en digital Klasse-D 

orstærker en mere end 90% højere virkningsgrad 
ammenlignet med traditionelle Klasse-AB forstærkere. 
et betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget 
ompakt.

usik, spil, film, Internet
lle typer musik, spil, film og Internet-lydkilder kan 
engives, så uanset hvad du ønsker at høre, får vi dine 
ultimedia-oplevelser til at lyde mere engagerende end 
ogensinde før.

il PC eller notebook
an tilsluttes til enten en PC eller en notebook

asreflekshøjttalersystem
t basreflekshøjttalersystem leverer en dyb 
asoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et 
raditionelt system ved at være udstyret med en 
asrefleks-port, som er akustisk afstemt efter 
asenheden for at optimere systemets forløb ved lave 
rekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre 
orvrængning. Systemet fungerer ved at sætte 
uftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som 
n almindelig basenhed. Sammen med den egentlige 
asenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så 
er skabes en helt ny dimension af dyb bas.

ltra Bass
ltra Bass, der er en patenteret Philips-teknologi, 

orbedrer små højttaleres basgengivelse betydeligt. 
vertonerne i ultralave basfrekvenser udvælges og 
engives, så du får en lydkvalitet, der langt overgår dine 
orventninger.

MP3 Energy Boost
Når cd'er overføres til MP3, går noget af dynamikken 
tabt pga. komprimeringen. MP3 Energy Boost 
analyserer MP3- og WMA-filer og tilføjer frekvenser, 
som gik tabt under komprimeringen. Resultatet er en 
mere detaljerede og realistiske MP3-filer, som er 
tættere på den oprindelige cd.
DGX220/00
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