
igital ljudkvalitet
D

Din dator har aldrig låtit så bra
Lägg till en kraftfull ljuddimension till musiken, spelen, filmerna och Internet med 
högkvalitativt digitalt ljud från högtalarna DGX220,

Din dator har aldrig låtit så bra
• Upplev PC-ljud med samma kvalitet som på din vanliga stereo
• Mer än 75 års erfarenhet av ljud
• Digitalt ljud ger en ren signal med perfekt kvalitet
• Lättanvända Sound Agent 2 optimerar ljudupplevelsen
• Digital Class D Amplifier™ för högkvalitativ ljudprestanda

Upplev äkta multimedia
• Kompatibel med alla ljudkällor (musik, spel, film och Internet)
• Lätt att ansluta till en stationär eller bärbar dator

Hör varenda detalj
• Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
• Philips patenterade Ultra Bass-teknik förstärker bastonerna

• Återställer dynamiken hos MP3-filer

Lättanvänd
• Den magnetiska avskärmningen eliminerar distortion på datorbildskärmar
Philips
återförsäljarversion 2.0

Digital
Återförsäljarversion Bulkversion
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Ljud
• Basförbättring: Dynamisk Ultra Bass
• Musikeffekt: 4 W
• Uteffekt (RMS): 2 x 1 W
• Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, 

Balans, Digital klass D-Förstärkare, EQ efter 
genre, Grafisk equalizer

• Volymkontroll: digital
• Sladdar: Fasta ledningar

Högtalare
• Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB
• Frekvensområde för satellithögtalare: 120-

20 000 Hz Hz

Anslutningar
• Kabellängd: 1,2  m
• Anslutning: USB A-kontakt
• Hörlur: 3,5 mm
• Mikrofon: Mikrofonuttag
• Övriga data: Strömförsörjning via USB
• USB: USB 2.0

Bekvämlighet
• Strömkontrollsindikation

Tillbehör
• Tillbehör: Installationsskiva, 

Snabbinstallationsguide

Programvara
• Philips Sound Agent 2

Systemkrav
• CD-enhet
• Hårddiskutrymme: 20 MB
• PC OS: Windows® 2000 eller XP
• Processor: 350 MHz processor eller snabbare
• RAM-minne: 64 MB
• USB: Ledig USB-port

Övriga data
• Power LED indicator: Blå
•
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uperljud på datorn
nder 75 år har Philips producerat det senaste inom 

jud och har använt den erfarenhet till att skapa 
judprodukter för datorer med samma prestanda som 
åra prisbelönta homeaudiosystem.

5 års erfarenhet av ljud
hilips utvecklade CD-spelaren, ledde den grupp som 
krev specifikationen för USB-ljud och har producerat 
iljontals ljudsystem, hemunderhållningspaket och TV-
pparater under de senaste årtiondena. Philips är en 

edare inom innovation på det här området, och du kan 
ita på att vi skapar datorljudsystem med högsta 
judkvalitet.

igital ljudkvalitet
judet överförs som en digital signal och det konverteras 
nte till en analog signal förrän i sista minuten. Det här 
nnebär att störningarna på signalen minskas och du får 
n uppspelning som är trogen originalinspelningen.

ound Agent 2
ound Agent 2 är intelligent programvara med ett roligt 
ch lättanvänt grafiskt gränssnitt. Det förenklar 
anteringen av PC-ljud en gång för alla genom att 
utomatiskt optimera ljudet för alla vanliga format. 
ound Agent 2 gör det enkelt att finjustera 
judkapaciteten så att den passar din smak.

lass D Amplifier
 en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga 
ignaler till digitala och därefter förstärks signalens 
igitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett 
emoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. 
et förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som 
igitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad 

judkvalitet. Dessutom är en digital Class D Amplifier™ 
er än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-

örstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas 
t i en kraftfull förstärkare med litet footprint.

usik, spel, filer och Internet
lla typer av ljudkällor (musik, spel, film och Internet) 
an spelas upp. Nu blir multimediaupplevelsen mer 
ngagerande än någonsin, oavsett vad du vill lyssna på.

ör stationär eller bärbar dator
an anslutas till antingen en stationär eller bärbar dator

asreflexhögtalare
asreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
ögtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
enom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
oofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. 
esultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre 
istortion. Det fungerar genom att luftmassan i 
askanalen fås att vibrera som i en konventionell 
oofer för att på så sätt skapa resonansen. 
illsammans med gensvaret från woofern skapas 

ågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

ltra Bass
ltra Bass är en patenterad Philips-teknik som avsevärt 

örbättrar basresponsen i små högtalare. Den uppsöker 
ch återger harmoniken i de ultralåga basfrekvenserna 
ch ger en ljudkvalitet som vida överstiger dina 
örväntningar.

MP3-förstärkning
När du överför en CD-skiva till MP3 går en del av 
dynamiken förlorad på grund av komprimeringen. MP3-
förstärkningsfunktionen utför en dynamisk analys på 
MP3- och WMA-filer och lägger till frekvenser som gick 
förlorade vid komprimeringen. Resultatet blir mer 
precisa och realistiska MP3-filer som ligger närmare 
original-CD-skivan.
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