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Tilbehør til PC-spil
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Spileffekter
• Wall washer-lampe og knap: Kraftig RGB LED-

kilde x 3, Indgange og udgange for enheder, LED-
afbryderindikator

• Lys til højre: RGB LED-kilde x 1 med lavt 
strømforbrug

• Lys til venstre: RGB LED-kilde x 1 med lavt 

strømforbrug
• Min. systemkrav: WindowsXP™ SP2 eller nyere, 

Pentium 4 1,4 GHz eller tilsvarende, 512 MB 
hukommelse, 150 MB ledig HDD-plads, En ledig 
USB-port, Data – USB 2.0-kompatibelt, Udgang 
for PC-stereolydkort

•

Tilbehør til PC-spil
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