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ova forma de sentir o poder dos jogos de computador: os periféricos amBX 
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Philips amBX
Periféricos de jogos para 
PC

Kit para principiantes
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Efeitos para jogos
• Luz de parede e controlador: 3 conj. de LEDs 

RGB de alta potência, Entradas e saídas para 
dispositivos, Indicador LED de ligado/desligado

• Luz direita: LED RGB de baixa potência X 1
• Luz esquerda: LED RGB de baixa potência X 1

• Requisitos mínimos do sistema: WindowsXP™ 
SP2 ou superior, Pentium 4 1.4 Ghz ou 
equivalente, 512 MB de memória, 150 MB de 
espaço em disco livre, Uma porta USB livre, 
Dados - compatível com USB 2.0, Saída estéreo de 
placa de som para PC

•

Periféricos de jogos para PC
Kit para principiantes  
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