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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  
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