
alitate digitală a sunetului
C

Calculatorul dvs. nu a sunat niciodată atât de bine
Adăugaţi o dimensiune audio de neegalat muzicii, jocurilor, filmelor și Internetului, cu 
ajutorul sunetul digital de înaltă calitate de pe boxele DGX220 pentru PC-ul sau 

notebook-ul dvs.

Calculatorul dvs. nu a sunat niciodată atât de bine
• Savuraţi un sunet de calitate pe PC-ul dvs.
• Peste 75 de ani de experienţă audio
• Tehnologia digitală produce un sunet curat, de calitate
• Software-ul accesibil Sound Agent 2 optimizează experienţa audio
• Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate

Trăiţi experienţa multimedia adevărată
• Pot fi redate fișiere muzicale și audio din jocuri sau filme
• Conectare simplă la PC sau laptop

Ascultaţi fiecare detaliu
• Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund

• Tehnologia Ultra Bass patentată de Philips îmbunătăţește tonurile joase
• Reface dinamica MP3-urilor pierdută în timpul conversiei

Facil de utilizat
• Ecranarea magnetică elimină distorsiunile de pe ecranul monitorului
Philips
Boxe multimedia 2.0

Digital
Versiune Retail Versiune bulk
DGX220
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Sunet
• Amplificare bas: Dynamic Ultra Bass
• Putere muzicală: 4 W
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 1 W
• Caracteristici superioare sunet: Sistem echilibr. 

automată volum, Balans, Amplif. digital clasa "D", 
EQ după gen, Egalizator grafic

• Controlul volumului: digital
• Cabluri: Cabluri fixe

Boxe
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Interval de frecvenţe satelit: 120-20000Hz Hz

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: USB 'A' Plug
• Căști: 3,5 mm
• Microfon: Conector microfon
• Alimentare: Alimentare prin cablul USB
• USB: USB 2.0

Confort
• Indicator alimentare

Accesorii
• Accesorii incluse: CD pt. instalare, Ghid de 

instalare rapidă

Software
• Philips Sound Agent 2

Cerinţe sistem
• Unitate CD-ROM
• Spaţiu pe hard disk: 20 MB
• PC OS: Windows® 2000 sau XP
• Procesor: Procesor de 350 MHz sau superior
• Memorie RAM: 64 MB
• USB: Port USB gratuit

Alimentare
• LED indicator funcţionare: Albastru
•
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istem audio de calitate pe PC
vând peste 75 de experienţă în domeniul sistemelor 
udio, Philips a creat sisteme audio pentru PC cu 
celeași performanţe ca și sistemele audio dedicate.

5 de ani de experienţă audio
hilips a inventat CD-ul, a coordonat echipa care a 
edactat specificaţiile audio USB și a produs milioane de 
isteme audio, seturi Home Cinema și televizoare în 
ltimele decenii. Ca lider al inovaţiilor audio, puteţi avea 

ncredere în calitatea excepţională a sunetului pentru 
istemele PC produse de Philips.

alitate digitală a sunetului
emnalul audio este transferat ca semnal digital, fiind 
onvertit în semnal analogic doar în ultimul moment. 
stfel sunt reduse interferenţele, iar sunetul redat are o 
alitate ireproșabilă.

ound Agent 2
ound Agent 2 este o aplicaţie software inteligentă care 
ispune de o interfaţă grafică distractivă și ușor de 
tilizat. Aceasta elimină confuzia din semnalul audio de 

a PC prin optimizarea automată a sunetelor pentru 
oate formatele cunoscute. Sound Agent 2 facilitează 
eglarea performanţelor audio pentru a corespunde 
usturilor dvs. muzicale.

mplificator de clasă D
mplificatorul digital de clasă D preia semnalul 
nalogic, îl convertește în semnal digital, amplificat 
lterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de 
emodulare pentru obţinerea rezultatului final. 
ezultatul amplificat digital oferă toate avantajele 
unetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, 
mplificatorul digital de clasă D are o eficienţă cu 90% 
ai mare faţă de amplificatoarele tradiţionale AB.

uzică, filme, Internet
ot fi redate toate tipurile de fișiere muzicale și fișiere 
udio din jocuri, filme și de pe Internet. Astfel, veţi 
eneficia de o experienţă multimedia mai intensă decât 
ricând.

entru PC sau laptop
ot fi conectate la PC sau laptop

istem de boxe Bass Reflex
istemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas 
uternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. 
e diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub 
custic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru 
ptimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este 
n sunet controlat mai profund și cu mai puţine 
istorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei 
e aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, 
istemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas 
uternic, de calitate.

ltra Bass
ltra Bass, o tehnologie patentată de Philips, 

mbunătăţește considerabil perceperea răspunsului 
onurilor joase pentru boxele mici. Caută și redă 
recvenţele bas ultra-joase pentru a oferi un sunet de 
alitate care depășește așteptările.

P3 Energy Boost
a conversia CD-urilor în MP3-uri, unele dinamici se 

pierd datorită compresiei. MP3 Energy Boost 
analizează dinamic fișierele MP3 și WMA și adaugă 
frecvenţele pierdute în timpul compresiei.

USB Plug and Play
USB Plug and Play semnifică faptul că dispozitivul este 
compatibil cu standardul USB și este recunoscut de PC 
sau laptop. Astfel, conectarea dispozitivelor USB este 
cum nu se poate mai simplă.
DGX220/00
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