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Herní efekty
• Upevnění a ovladač: Výkonná obrazovka RGB LED 

X 3, Vstupy a výstupy zařízení, Indikátor napájení 
LED

• Kontrolka pravého reproduktoru: Jednotky 2 X 
2', pole LED X 1, Indikátor napájení LED, Kontrola 
intenzity světla, Ovládání hlasitosti

• Kontrolka levého reproduktoru: Jednotky 2 X 2', 
pole LED X 1

• Integrovaný zvukový systém: Systém 2.1, Hudební 
výkon 160 W, Reproduktory 2 x 40 W, 
subwoofer 80 W, Frekvence 35 Hz ~ 20 kHz

• Minimální systémové požadavky: WindowsXP™ 
SP2 nebo novější, Pentium 4 1,4 GHz nebo 
ekvivalentní, Paměť 512 MB, 150 MB volného 
místa na pevném disku, Jeden volný port USB, 
Data - kompatibilní se stand. USB 2.0, Zvukový 
výstup stereo ze zvuk. karty PC

•

Periferní zařízení pro hraní PC her
Sada ProGamer  

Specifikace

Datum vydání 2008-11-02

Verze: 4.0.11

12 NC: 8670 000 32705
EAN: 87 12581 35428 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
SGC5

Zvýrazn

Světelné 
Synchronizo
barev zinten
prostor hrá
není překáž

Zvukové 
Vícesměrov
výkonným z
bohatými b

Světelná 
Zařízení am
večírek či o
místnost oh
Spotřebitelé
místnosti po
Můžete tak
ovládacích 
ovladatelné

Náladové
Osmělte se
než 16 mili
osvětlení, k
Kombinujte
světelnou sh

Multimed
Zvukový sys
basů

Konfigura
Snadno ovla
bezproblém
produkty v 
nastaví pro

Ovládání
Světlo, zvuk
ovládány ov
použitím. N
možností. D
přizpůsobit
světlo podle
optimální z
102BD

ění výro

efekty
vaný světel
zivňuje záž

čů koordino
kou mezi h

efekty
ý zvuk pro 
vukovým sy
asy a jasným

show s di
BX lze vyu

dpočinek, sy
romující, ko
 mohou tak
mocí jedné
é nastavit v
prvků rychlo
m, interakti

 osvětlen
 a vytvořte v
ónů barev. 
teré budou 
 výběr osvě
ow v soukr

iální repr
tém 2.1 s n

ce
datelný spr
ové nastav
místnosti um
 každý prod

 a vlastní 
, větráky am
ladačem na
abízí také 
obrodružn

 a vytvořit in
 svých konk
ážitek pro j
ný systém používající 16 miliónů 
itek ze hry a zaplavuje zobrazený 
vaným osvětlením. Obrazovka již 
ráči a akcí.

dodatečnou reálnost dodávaný 
stémem 2.1 s hlubokými, 
i výškami.

gitální hudbou
žít i mimo hry. Pokud je čas na 
stém reaguje na hudbu a zaplaví 
ordinovanou světelnou show. 
é změnit náladu kterékoli 
 barvy či řady světelných efektů. 
lastní světelné sekvence pomocí 
sti, barvy a intenzity ve snadno 
vním softwaru.

í
lastní osvětlení pomocí palety více 
Vytvořte jedinečné návrhy 
odpovídat vaší náladě či zábavě. 
tlení a hudby a dopřejte si vlastní 
omí domova.

oduktory počítače
astavením úrovně zvýraznění 

ávce konfigurace umožňuje 
ení. Stačí označit, kam jste 

ístili, a správce konfigurace 
ukt optimální úroveň.

nastavení
BX a zařízení rumbler jsou 

 obrazovce s jednoduchým 
řadu předem nastavených 
ější uživatelé mohou nastavení 
dividuální systém. Vylaďte zvuk a 
rétních potřeb a vytvořte si 
akoukoli místnost.
/12

bku

http://www.philips.com

