
 

 

Philips amBX
Počítačové periférne 
zariadenia pre hry

Prémiová súprava

SGC5103BD
Pozerajte, počúvajte a cíťte hru

s hernými periférnymi zariadeniami Philips amBX pre PC
Objavte nový spôsob, ako vychutnávať úplnú moc hier pre PC. Periférne herné zariadenia 
Philips amBX pre PC prenesú hru až za hranice obrazovky. Svetlo, zvuk, vzduch a vibrácie 
sa synchronizujú s hrou a doslova ju vtiahnu do miestnosti.

Svetlo, zvuk, vzduch a vibrácie pre maximálny zážitok z hry
• Niekoľko RGB diód LED poskytuje viac ako 16 miliónov farieb
• Viacsmerový zvuk s hudobným výkonom 160 W
• Ventilátory s premenlivou rýchlosťou až 5000 ot./min. a vibračná podložka

Viac ako hranie
• Svetelné efekty s existujúcimi hrami
• Svetelná show s digitálnou hudbou
• Osvetlenie podľa vašej nálady
• Zvukový systém 2.1

Pripojte, nainštalujte a hrajte
• Rozhranie plug-and-play USB
• Predvoľby a rozšírené ovládacie prvky
• Obsahuje hry



 Svetelné efekty
Systém synchronizovaného osvetlenia pomocou 16 
miliónov farieb zintenzívni zážitok z hry a vyplní 
zorné pole hráča koordinovaným osvetlením. 
Obrazovka už viac nebude bariérou medzi hráčmi a 
akciou.

Zvukové efekty
Viacsmerový zvuk pre vyšší realizmus vytváraný 
pomocou výkonného zvukového systému 2.1 s 
hlbokými, bohatými basmi a čistými výškami.

Vzduchové a vibračné efekty
Keď hráči hrajú s vibračnou podložkou na zápästie 
aktivovanou z hry, pocítia každý úder, kop alebo 
výstrel. Rýchlosť a pohyb realisticky simulujú dva 
stolové ventilátory. V kombinácii so svetelnými a 
zvukovými efektmi to vytvára neuveriteľne 
intenzívny zážitok z hry.

Svetelná show s digitálnou hudbou
amBX je nielen o hrách. Či už máte chuť na párty 
alebo na relax, tento systém zareaguje na hudbu a 
zaplaví miestnosť ohromujúcou koordinovanou 
svetelnou show. Prípadne môžu používatelia zmeniť 
náladu ľubovolnej miestnosti pomocou jednej farby 
alebo série svetelných efektov. Alebo si nastaviť 
vlastnú svetelnú sekvenciu pomocou ovládacích 
prvkov rýchlosti, farby a intenzity v interaktívnom 
softvéri s jednoduchou obsluhou.

Osvetlenie podľa vašej nálady
Ukážte odvahu a vytvorte si vlastné svetelné kreácie 
s paletou viac ako 16 miliónov farieb. Vytvorte 
jedinečné svetelné návrhy, ktoré budú vyhovovať 
vašej nálade alebo zábave. Skombinujte váš svetelný 
výber s hudbou a vytvorte vlastnú svetelnú show v 
súkromní svojho domova.

Multimediálne počítačové reproduktory
Zvukový systém 2.1 s úrovňou zvýraznenia basov.

Konfigurujte
Správca konfigurácie s jednoduchým používaním 
umožňuje bezstresové nastavenie. Stačí označiť, kde 
ste umiestnili zariadenia v miestnosti a správca 
konfigurácie nastaví ideálnu úroveň pre každé z nich.

Ovládajte a prispôsobte si
Svetlo, zvuk, ventilátory a vibračná podložka amBX, 
to všetko sa ľahko ovláda jednoduchým ovládacím 
prvkom. Ponúka dokonca sériu prednastavených 
možností. Tí odvážnejší si môžu prispôsobiť 
nastavenia a vytvoriť systém šitý na mieru. Vylaďte a 
vyvážte zvuk a svetlo podľa svojich konkrétnych 
potrieb a vytvorte tak optimálny zážitok pre 
akúkoľvek miestnosť.
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Herné efekty
• Nástenná podložka a ovládač: Vysokovýkonné pole 

RGB LED X 3, Výstupy a vstupy zariadení, LED 
indikátor zapnutia a vypnutia

• Svetlo pravého reproduktora: Ovládače 2 x 2', Pole 
LED X 1, LED indikátor zapnutia a vypnutia, 
Ovládanie intenzity svetla, Ovládanie hlasitosti

• Svetlo ľavého reproduktora: Ovládače 2 x 2', Pole 
LED X 1

• Integrovaný zvukový systém: Systém 2.1, Hudobný 
výkon 160 W, Reproduktor 2 x 40 W subwoofer 

80 W, Frekvencia 35 Hz ~ 20 kHz
• Ventilátor: Ventilátor až 5 000 ot./min. 2 x 40 CFM, 

Ovládanie s premenlivou rýchlosťou
• Vibračná podložka na zápästie: 2-motor. ovládanie 

s prem. rýchlosťou
• Minimálne systémové požiadavky: WindowsXP™ 

SP2 alebo novší, Pentium 4 1,4 GHz alebo 
ekvivalent, Pamäť 512 MB, 150 MB voľné miesto na 
pevnom disku, Jeden voľný port USB, Údaje - 
Kompatibilný s USB 2.0, Stereo výstup zvukovej 
karty PC

•
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