
igital lydkvalitet
D

Aldri før har datamaskinen hatt bedre lyd
Gi musikk, spill, filmer og Internett en ny lyddimensjon med digital lyd med høy kvalitet 
fra DGX220-høyttalerne på en stasjonær eller en bærbar PC.

Aldri før har datamaskinen hatt bedre lyd
• Opplev PC-lyd med samme kvalitet som et hjemmelydsystem
• Over 75 års erfaring med lydsystemer
• Digital lyd gir et klart signal for perfekt kvalitet
• Brukervennlig Sound Agent 2 optimaliserer lydopplevelsen
• Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd

Opplev ekte multimedia
• Kompatibel med lydkilder for musikk, spill, film og Internett
• Enkel tilkobling til enten en PC eller en bærbar maskin

Få med deg alle detaljer
• Bassrefleks-høyttalere gir en kraftigere og dypere bass
• Philips-patentert Ultra Bass-teknologi forsterker basstoner

• Gir MP3-filer tilbake dynamikken som gikk tapt under rippingen

Lett å bruke
• Skjerming for magnetisme fjerner forvrengning fra dataskjermen
Philips
Multimediehøyttaler 2.0
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Lyd
• Bassforbedring: Dynamisk ultrabass
• Musikkeffekt: 4 W
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
• Lydforbedringer: Automatisk volumutjevning, 

Balanse, Klasse D digital forsterker, EQ etter 
sjanger, Grafisk equaliser

• Volumkontroll: digital
• Ledninger: Faste ledninger

Høyttalere
• Høyttalerforbedring: Magnetisk skjermet 

høyttaler
• Frekvensområde, satellitthøyttaler: 120–20 000 

Hz Hz

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 1,2 m
• Kontakt: USB-plugg av type A
• Hodesett: 3,5 mm
• Mikrofon: Mikrofonkontakt
• Effekt: USB-bus  strømdrift
• USB: USB 2.0

Anvendelighet
• Strøm på-indikasjon

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Installasjons-CD, 

Hurtiginstallasjonsguide

Programvare
• Philips Sound Agent 2

Systemkrav
• CD-ROM-stasjon
• Harddiskplass: 20 MB
• PC-operativsystem: Windows® 2000 eller XP
• Prosessor: 350 MHz-prosessor eller bedre
• RAM-minne: 64 MB
• USB: Ledig USB-port

Effekt
• LED-indikator for strøm: Blå
•
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jemmelydkvalitet på PCen
hilips har brukt over 75 års erfaring på ledende lyd til 
 lage PC-lydprodukter med samme ytelse som våre 
risvinnende hjemmelydsystemer.

5 års erfaring med lydsystemer
hilips fant opp CDen, ledet teamet som skrev USB-
ydspesifikasjonen og har produsert millioner av 
ydsystemer, hjemmekinoanlegg og TVer over flere tiår. 
hilips er ledende innenfor lydinnovasjon, så du kan 
tole på at selskapet lager PC-lydsystemer av aller beste 
ydkvalitet.

igital lydkvalitet
yd overføres som et digitalt signal og konverteres i siste 
inutt til et analogt signal. Dette reduserer mengden 

nterferens på signalet og gir en avspilling som ligger 
ær opptil det opprinnelige opptaket.

ound Agent 2
ound Agent 2 er intelligent programvare med et 
orsomt og brukervennlig grafisk grensesnitt. 

rogrammet gjør det lettere å bruke PC-lyd ved at det 
utomatisk optimaliserer lyder for alle populære 
ormater. Med Sound Agent 2 er det enkelt å finjustere 
ydytelsen, slik at den passer til din personlige 
usikksmak.

lasse D-forsterker
lasse D digital forsterker tar et analogt signal, 
onverterer det til et digitalt signal og forsterker 
eretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et 
emoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. 
en forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved 
igital lyd, inkludert bedre lydkvalitet. I tillegg har klasse 
 digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet 
nn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten 
ir en kraftig forsterker som tar liten plass.

usikk, spill, film, Internett
lle typer musikk, spill, filmer og Internett-lydkilder kan 
pilles slik at uansett hva du vil høre på, gjør vi at 
ultimedieopplevelsen høres mer engasjerende enn 
oen gang.

or PC eller bærbar
an kobles enten til en PC eller en bærbar maskin

assreflekshøyttalersystem
assreflekshøyttalersystem gir en dyp bassopplevelse 
ra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til bassrøret 
killer det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved 
t det er akustisk justert etter basshøyttaleren for å 
orsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. 
esultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre 
orvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen 
esonnere i bassrøret slik at det vibrerer som en vanlig 
asshøyttaler. I kombinasjon med responsen i 
øyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en 
elt ny dimensjon av dyp bass.

ltra Bass
ltra Bass, en patentert teknologi fra Philips, forbedrer 
assgjengivelsen fra små høyttalere dramatisk. Den 
killer ut og spiller overtonene i ultralave bassfrekvenser 
lik at du får en lydkvalitet som langt overgår 
orventningene.

MP3-energiforsterking
Når CDer rippes til MP3, går noe av dynamikken tapt 
på grunn av komprimering. MP3 Energy Boost 
analyserer MP3- og WMA-filer dynamisk og legger til 
frekvenser som gikk tapt under komprimeringen. 
Resultatet er mer definerte og realistiske MP3er som er 
nærmere det originale CD-sporet.
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