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amBX-PC-pelioheislaitteilla

ntea PC-pelien tehot: Philips amBX -PC-pelioheislaitteet tuovat pelit näytön 

. Valo ja ääni toimivat saumattomasti pelin kanssa ja laajentavat elämystä.
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Philipsin amBX
PC-pelioheislaitteet

ProGamer-pakkaus

SGC5102BD



 

Pelitehosteet
• Seinävalo ja ohjain: Tehokas RGB-LED-valo x3, 

Laitteen tulo- ja lähtöliitännät, Virran merkkivalo
• Oikean kaiuttimen valo: 2x 2 tuuman ohjain, 1x 

LED-valo, Virran merkkivalo, Valon 
voimakkuuden säätö, Äänenvoimakkuuden säätö

• Vasemman kaiuttimen valo: 2x 2 tuuman ohjain, 
1x LED-valo

• Integroitu äänentoistojärjestelmä: 2.1-kanavainen 

järjestelmä, Musiikkiteho 160 W, 2 x 40 watin 
kaiutin, 80 watin subwoofer, Taajuus 35 Hz ~ 20 
kHz

• Järjestelmävaatimukset: Windows XP™ SP2 tai 
uudempi, Pentium 4 1,4 GHz tai vastaava, 512 Mt 
muistia, 150 Mt vapaata kiintolevytilaa, Yksi vapaa 
USB-portti, Data – USB 2.0 -yhteensopiva, PC-
äänikortin stereolähtö

•

PC-pelioheislaitteet
ProGamer-pakkaus  

Tekniset tiedot

Julkaisupäivä 2008-11-02

Versio: 4.0.11

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

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n 
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
SGC5

Tärkeim

Valoteho
16 miljoona
tuo pelieläm
näkökentän
rajoittaja pe

Ääniteho
Realismia li
kanavaisess
basson ja k

Valoshow
amBX sopi
juhlia tai va
täyttää huo
muuttaa hu
erilaisilla va
valaistusjak
voimakkuut
ohjelmiston

Tunnelm
Ole rohkea
miljoonaa v
sopivia vala
haluamaasi
kotonasi.

Multimed
2.1-kanava

Määritä
Helppokäyt
asennukses
huoneessa,
voimakkuus

Ohjaa ja 
Valoa, äänt
helppokäyt
Mukana on
seikkailunh
tehdä järjes
säätämällä 
sopivan elä
102BD

mät om

steet
a väriä sisä
ykseen lisä
 ohjatulla v
lin ja pelaa

steet
säävä moni
a äänijärjes
irkkaan disk

 ja digita
i muuhunkin
in rentoudu
neen upeall
oneen tunn
lotehosteilla
sojasi säätä
ta helppok
 avulla.

avalaistus
 ja tee oma
äriä. Luo m
istuksia. Yh
 musiikkiin 

iakaiuttim
inen äänijär

töinen mää
ta vaivatont
 ja hallintao
tason täyde

mukauta
ä, amBX-tu
töisellä, esiin
 joukko pik
aluinen käy
telmästä ai
ja tasapain
myksen mih
ltävä synkronoitu valojärjestelmä 
tehoa täyttämällä pelaajan 
alaistuksella. Näyttö ei enää ole 
jan välillä.

suuntainen ääni syntyy 2.1-
telmästä, joka takaa syvän 
anttiäänen.

alinen musiikki
 kuin pelaamiseen. Jos vietät 
t, järjestelmä reagoi musiikkiin ja 
a, hallitulla valoshow'lla. Voit myös 
elmaa jollakin tietyllä värillä tai 
. Voit vieläpä luoda aivan omia 
mällä nopeutta, värejä ja 
äyttöisen vuorovaikutteisen 

t väriluomukset: paletissasi on 16 
ielialaasi tai lempiviihteeseesi 
distämällä valaistuksen 
voit luoda ikioman valoshow'n 

et tietokoneeseen
jestelmä, jossa bassotehostus.

ritysten hallintaohjelma tekee 
a. Ilmoita vain tuotteiden sijainnit 
hjelma asettaa kunkin tuotteen 
lliseksi.

ulettimia ja täristintä ohjataan 
 ponnahtavalla ohjaimella. 
avalintoja, mutta 
ttäjä voi mukauttaa asetukset ja 
van omanlaisensa. Ääntä ja valoa 
ottamalla voi luoda täydellisesti 
in tahansa huoneeseen.
/12

inaisuud
et

http://www.philips.com

