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Philips amBX
Utstyr for PC-spilling

Premium-sett

SGC5103BD



 

Spilleeffekter
• Wall washer (baklys) og kontroller: Kraftig RGB-

lysdiodesett X 3, Utstyrsinnganger og -utganger, 
LED-indikator for strøm av/på

• Høyre høyttalerlys: 2 X 2' drivere, lysdiodesett X 
1, LED-indikator for strøm av/på, 
Lysintensitetskontroll, Volumkontroll

• Venstre høyttalerlys: 2 X 2' drivere, lysdiodesett 
X 1

• Integrert lydsystem: 2.1-system, 160 W 
musikkeffekt, 2 x 40 W høyttalere 80 W subbass, 

Frekvens 35 Hz ~ 20 kHz
• Vifte: Opp til 5000 RPM 2 x 40 CFM-vifte, 

Variabel hastighetskontroll
• Håndleddsvibrasjonspute: Variabel 

hastighetskontroll for 2 motorer
• Minimumskrav til systemet: WindowsXP™ SP2 

eller senere, Pentium 4 1,4 GHz eller tilsvarende, 
512 MB minne, 150 MB ledig HDD-plass, Én ledig 
USB-port, Data – USB 2.0-kompatibel, 
Stereoutgang for PC-lydkort

•

Utstyr for PC-spilling
Premium-sett  
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