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Speleffekter
• Väggbelysning och kontroll: Kraftfulla RGB-

lysdioder X 3, Ingångar och utgångar, LED-
indikator för ström på/av

• Höger högtalarlampa: 2 X 2 drivrutiner, lysdiod X 
1, LED-indikator för ström på/av, Ljuskontroll, 
Volymkontroll

• Vänster högtalarlampa: 2 X 2 drivrutiner, lysdiod 
X 1

• Integrerat ljudsystem: 2,1-system, 160 W 
musikeffekt, 2 x 40 W högtalare 80 W subwoofer, 
Frekvens 35 Hz ~ 20 kHz

• Systemkrav: WindowsXP™ SP2 eller senare, 
Pentium 4 1,4 GHz eller motsvarande, 512 MB 
minne, 150 MB ledigt hårddiskutrymme, En ledig 
USB-port, Data – USB 2.0-kompatibel, 
Stereoutgång för datorljudkort

•
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