
 

 

Philips amBX
Urządzenia peryferyjne do 
gier PC

Zestaw Premium

SGC5103BD
Zobacz, usłysz i poczuj rozgrywkę

z zestawem do gier Premium amBX
Odkryj nowy sposób na wzbogacenie rozgrywki komputerowej. Urządzenia peryferyjne 
Philips amBX przenoszą grę poza ekran monitora. Światło, dźwięk, powiew i wibracje 
zsynchronizowane z akcją gry nadają rozgrywce nowy wymiar.

Światło, dźwięk, powiew i wibracje wzbogacające rozgrywkę
• Diody LED RGB tworzą ponad 16 milionów kolorów
• Wielokierunkowy dźwięk o mocy muzycznej 160 W
• Wentylatory o szybkości do 5000 obr./min i podkładka wibrująca

Nie tylko gry komputerowe
• Efekty świetlne w istniejących grach
• Pokaz świateł wzbogacony o cyfrową muzykę
• Nastrojowe oświetlenie
• System dźwięku 2.1

Podłącz, zainstaluj i graj
• Interfejs USB Plug and Play
• Zaprogramowane ustawienia i zaawansowane sterowanie
• Gry dołączone do zestawu



 Efekty świetlne
Dzięki 16 milionom kolorów zsynchronizowany 
system oświetlenia wzmacnia atmosferę rozgrywki, 
zalewając otoczenie gracza oświetleniem 
skoordynowanym z grą. Ekran przestaje być granicą 
pomiędzy graczem i akcją.

Efekty dźwiękowe
Wielokierunkowy dźwięk dodaje realizmu, dzięki 
potężnemu systemowi dźwięku 2.1 o głębokich, 
bogatych tonach niskich i czystych tonach wysokich.

Efekty powiewu i wibracji
Gracz odczuwa każde wstrząs, kopnięcie lub strzał 
dzięki podkładce wibrującej pod nadgarstki. 
Szybkość i ruch są realistycznie oddawane przez dwa 
wentylatory. W połączeniu z efektami świetlnymi i 
dźwiękowymi zestaw ten tworzy niesamowicie 
intensywną atmosferę rozgrywki.

Pokaz świateł wzbogacony o cyfrową 
muzykę
System amBX to nie tylko gry komputerowe. Jeśli 
nadszedł czas zabawy lub relaksu, zestaw reaguje na 
muzykę i wypełnia pokój niesamowitymi efektami 
świetlnymi. Można także zmienić nastrój dowolnego 
pomieszczenia, wypełniając je wybranym kolorem 
lub serią efektów świetlnych. Sekwencje świateł 
można skonfigurować, korzystając z ustawień 
szybkości, koloru i intensywności za pomocą łatwego 
w obsłudze, interaktywnego oprogramowania.

Nastrojowe oświetlenie
Stwórz śmiało własną konfigurację oświetlenia, 
korzystając z palety ponad 16 milionów kolorów. 
Pozwala to stworzyć wyjątkowe efekty świetlne 
dopasowane do nastroju lub rodzaju rozrywki. 
Łącząc oświetlenie z ulubioną muzyką, możesz 
stworzyć swój własny pokaz świateł w domowym 
zaciszu.

Komputerowe głośniki multimedialne
System dźwięku 2.1 z funkcją wzmocnienia basów.

Konfiguruj
Prosty w obsłudze manager konfiguracji umożliwia 
bezproblemowe ustawienie zestawu. Wystarczy 
podać rozstawienie poszczególnych elementów w 
pomieszczeniu, a manager konfiguracji 
automatycznie dobierze najlepsze ustawienia.

Steruj i konfiguruj
Światło, dźwięk, wentylatory oraz podkładka 
wibrująca systemu amBX są kontrolowane za 
pomocą łatwego w obsłudze okna konfiguracji, które 
zawiera również zestaw gotowych ustawień. 
Bardziej ambitni użytkownicy mogą skonfigurować 
ustawienia tak, aby stworzyć dopasowany do siebie 
system. Dźwięk i światło mogą zostać dostosowane 
do konkretnych potrzeb, aby umożliwić stworzenie 
optymalnego efektu w dowolnym pomieszczeniu.
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Efekty zsynchronizowane z rozgrywką
• Lampa podświetlająca ścianę i kontroler: Dużej 

mocy potrójna matryca LED RGB, Wejścia i 
wyjścia urządzeń, Wskaźnik LED zasilania

• Oświetlenie prawego głośnika: 2 przetworniki 2-
calowe, 1 matryca LED, Wskaźnik LED zasilania, 
Regulacja intensywności oświetlenia, Regulator 
głośności

• Oświetlenie lewego głośnika: 2 przetworniki 2-
calowe, 1 matryca LED

• Zintegrowany system dźwiękowy: System dźwięku 
2.1, Moc muzyczna 160 W, 2 głośniki 40 W, 

subwoofer 80 W, Częstotliwość 35 Hz ~ 20 kHz
• Wentylator: 2 wentylatory ~40 L/s, 5000 obr./min, 

Regulacja szybkości
• Podkładka wibrująca: 2 silniki o stopniowanej 

szybkości
• Minimalne wymagania systemowe: System 

Windows XP™ SP2 lub nowszy, Pentium 4 
1,4 Ghz lub jego odpowiednik, 512 MB pamięci, 
150 MB wolnego miejsca na dysku twardym, Jeden 
wolny port USB, Transfer danych zgodny z 
USB 2.0, Wyjście stereo komput. karty 
dźwiękowej

•
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