
idění, poslech a pocit ze hr
V
s perifern

Objevte nov

zařízení Phili

vzduch a vib

Světlo
• Něk
• Více
• Vent

Za hr
• Svět
• Svět
• Nála
• Zvuk

Připo
• Rozh
• Před
• Zahr
y
ími zařízeními Philips amBX pro hraní PC her

ý způsob prožívání celého spektra počítačových her. Při použití periferních 

ps amBX pro hraní PC her překračuje hra hranice obrazovky. Světlo, zvuk, 

race jsou synchronizovány s hrou a doslova ji přenášejí do místnosti.

, zvuk, vzduch a vibrace pro maximální prožitek ze hry
olik zdrojů RGB LED poskytuje více než 16 miliónů barev
směrový zvuk s hudebním výkonem 160 W
ilátory až s 5000 ot/min s proměnlivou rychlostí a zařízení rumble pad

anice hry
elné efekty u stávajících her
elná show s digitální hudbou
dové osvětlení
ový systém 2.1

jte, nainstalujte a hrajte
raní USB plug and play
volby a pokročilé ovládací prvky
nuje hry
 

Philips amBX
Periferní zařízení pro hraní 
PC her

Prémiová sada

SGC5103BD



 

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
• Ventilace: Ventilátor 2x 40 CFM, až 5000 ot/min, 

Variabilní řízení rychlosti
• Zařízení rumbler na zápěstí: Variabilní kontrola 

rychlosti 2 motorů
• 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

•
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