
 

Philips amBX
Randapparatuur voor PC-
games

Premium-kit

SGC5103BD
Zie, hoor en voel de game

met Philips amBX-randapparatuur voor PC-games
Met de nieuwe Philips amBX-randapparatuur kunt u nóg heftiger opgaan in PC-games. 
Licht-, geluids-, wind- en trileffecten lopen synchroon met de actie, zodat de game 
letterlijk uw kamer binnen knalt.

Licht-, geluids-, wind- en trileffecten voor intense gamebeleving
• Meerdere RGB LED's projecteren ruim 16 miljoen kleuren
• Geluid in meerdere richtingen met 160 W muziekvermogen
• Ventilatoren met variabele snelheden tot wel 5000 RPM en een trilpad

Meer dan gamen alleen
• Lichteffecten voor bestaande games
• Lichtshow met digitale muziek
• Sfeerverlichting
• 2.1-geluidssysteem

Aansluiten, installeren en spelen
• Plug & Play USB-interface
• Voorkeurzenders en geavanceerde bediening
• Inclusief games
 



 Lichteffecten
Het gesynchroniseerde lichtsysteem gebruikt 16 
miljoen kleuren en zorgt voor een intensere 
gamebeleving door het gezichtsveld van de gamer te 
vullen met gecoördineerde lichteffecten. De gamer 
wordt niet langer door het scherm van de actie 
gescheiden.

Geluidseffecten
Het krachtige 2.1-geluidssysteem, met diepe, volle 
bastonen en heldere hoge tonen, verhoogt het 
realiteitsgehalte dankzij multidirectioneel geluid.

Wind- en trileffecten
U voelt alle treffers, trappen en schoten met het 
trilpad dat reageert op gebeurtenissen in de game. 
Snelheid en beweging worden op realistische wijze 
gesimuleerd door twee ventilatoren. In combinatie 
met de licht- en geluidseffecten zorgt dit voor een 
bijzonder intense gamebeleving.

Lichtshow met digitale muziek
amBX is niet alleen geschikt voor games. Of het nu 
tijd is voor een feestje of voor ontspanning, het 
systeem reageert op de muziek van uw keus en 
trakteert u op een verbluffende, gecoördineerde 
lichtshow. Daarnaast kunt u met een enkele kleur of 
een reeks lichteffecten de sfeer van elke kamer 
veranderen. En dankzij de instellingsmogelijkheden 
voor snelheid, kleur en intensiteit van de eenvoudig 
te gebruiken interactieve software kunt u de diverse 
effecten volledig aan uw smaak aanpassen.

Sfeerverlichting
Laat u helemaal gaan en creëer uw eigen 
verlichtingsontwerpen met een palet met meer dan 
16 miljoen kleuren. Maak unieke 
verlichtingsontwerpen die bij uw stemming of de 
gelegenheid passen. Combineer de verlichting met 
muziek en u hebt uw eigen lichtshow bij u thuis.

Multimedialuidsprekers voor de PC
2.1-geluidssysteem met Bass Boost-niveau.

Configureren
Gebruiksvriendelijk configuratiebeheer voor een 
eenvoudige installatie. Geef aan waar u de apparaten 
in uw kamer hebt geplaatst en het 
configuratiebeheer stelt het ideale niveau voor de 
apparaten in.

Bedienen en aanpassen
Het licht, het geluid, de amBX-ventilatoren en de 
trilpad worden allemaal bediend via een eenvoudig te 
gebruiken pop-upbesturing. Er is zelfs een reeks 
vooraf ingestelde instellingen beschikbaar. De meer 
avontuurlijk ingestelde gamers kunnen deze 
instellingen aanpassen aan hun eigen voorkeuren. 
Stem het geluid en licht op uw specifieke wensen af 
voor een optimale gamebeleving in elke kamer.
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Game-effecten
• Wall washer met afstandsbediening: Krachtige 

RGB LED-array x 3, In- en uitgangen van het 
apparaat, LED-indicator voor aan/uit

• Verlichting rechterluidspreker: 2 x 2' drivers, LED-
array x 1, LED-indicator voor aan/uit, 
Lichtsterkteregeling, Volumeregeling

• Verlichting linkerluidspreker: 2 x 2' drivers, LED-
array x 1

• Geïntegreerd geluidssysteem: 2.1-systeem, 160 W 

muziekvermogen, 2 x 40 W luidsprekers, 80 W 
subwoofer, Frequentie 35 Hz ~ 20 kHz

• Ventilator: Ventilator: max. 5000 RPM, 2 x 40 
CFM, Variabele snelheidsregeling

• Trilpad: 2 motoren, variabele snelheidsregeling
• Minimale systeemvereisten: WindowsXP™ SP2 of 

later, Pentium 4 1,4 GHz of vergelijkbaar, 512 MB 
geheugen, 150 MB vrije HDD-ruimte, Eén vrije 
USB-poort, Gegevens - compatibel met USB 2.0, 
PC-audiogeluidskaart met stereo-uitgang

•
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