
οιότητα ψηφιακού ήχου
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Ο υπολογιστής σας ποτέ δεν ακουγόταν τόσο καλά
Προσθέστε µια δυναµική ηχητική διάσταση στη µουσική, τα παιχνίδια, τις ταινίες και το 
∆ιαδίκτυο µε ψηφιακό ήχο υψηλής ποιότητας από τα ηχεία DGX220 στο PC ή στον 

φορητό σας υπολογιστή.

Ο υπολογιστής σας ποτέ δεν ακουγόταν τόσο καλά
• Απολαύστε ήχο PC µε την ποιότητα ήχου ενός οικιακού ηχοσυστήµατος
• Πάνω από 75 χρόνια πείρα σε συστήµατα ήχου
• Ψηφιακός ήχος για απόδοση καθαρού σήµατος για τέλεια ποιότητα
• Εύχρηστη λειτουργία Agent 2 που βελτιστοποιεί την ηχητική εµπειρία
• Ψηφιακός ενισχυτής Class ‘D’ για ποιοτική απόδοση ήχου

Απολαύστε πραγµατικά πολυµέσα
• Συµβατό µε µουσική και πηγές ήχου παιχνιδιών, ταινιών & Internet
• Εύκολη σύνδεση είτε µε επιτραπέζιο είτε µε φορητό υπολογιστή

Ακούστε κάθε λεπτοµέρεια
• Σύστηµα ηχείων µε ανάκλαση µπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά µπάσα

• Η ευρεσιτεχνία Ultra Bass της Philips ενισχύει τις συχνότητες των µπάσων
• Προσθέτει στα MP3 δυναµικές συχνότητες που χάθηκαν κατά την εξαγωγή

Εύκολο στο χρήση
• Μαγνητική θωράκιση που αποτρέπει την παραµόρφωση της οθόνης υπολογιστή
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ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
ροειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
oninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
ντίστοιχους ιδιοκτήτες.

ww.philips.com
Ήχος
• Βελτίωση µπάσων: Dynamic Ultra Bass
• Μουσική Ισχύς: 4 W
• Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 1 W
• Βελτιώσεις ήχου: Αυτόµατη διατήρηση 

σταθερής έντασης, Ισορροπία, Ψηφιακός 
ενισχυτής Τάξης "D", EQ κατά είδος, Equaliser 
γραφικών

• Έλεγχος έντασης: ψηφιακός
• Καλώδια: Σταθερά καλώδια

Ηχεία
• Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισµένο LSB
• Εύρος συχνοτήτων δορυφορικού ηχείου: 120-

20000Hz Hz

Συνδεσιµότητα
• Μήκος καλωδίου: 1,2 µ.
• Σύνδεση: Ρευµατολήπτης USB 'A'
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Μικρόφωνο: Υποδοχή µικροφώνου
• Τάση: Τροφοδοσία µέσω διαύλου USB
• USB: USB 2.0

Ευκολία
• Ένδειξη λειτουργίας

Αξεσουάρ
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: CD ROM 

εγκατάστασης, Οδηγός γρήγορης 
εγκατάστασης

Λογισµικό
• Sound Agent 2 της Philips

Απαιτήσεις συστήµατος
• Μονάδα CD-ROM: ναι
• Χώριτικότητα σκληρού δίσκου: 20 MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows® 

2000 ή XP
• Επεξεργαστής: Επεξεργαστής 350 MHz ή 

ταχύτερος
• Μνήµη RAM: 64 MB
• USB: Ελεύθερη θύρα USB

Τάση
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Μπλε
•
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οιότητα οικιακού ήχου σε υπολογιστή
 Philips διαθέτει µια εµπειρία που υπερβαίνει τα 75 
τη όσον αφορά στην τεχνολογία αιχµής 
χοσυστηµάτων και δηµιουργεί προϊόντα ήχου PC που 
χουν την ίδια απόδοση µε τα βραβευµένα µας 
χοσυστήµατα.

5 χρόνια πείρα σε συστήµατα ήχου
 Philips εφηύρε το CD, ήταν επικεφαλής της ειδικής 
µάδας συγγραφής των προδιαγραφών ήχου USB και 
χει παραγάγει εκατοµµύρια ηχοσυστήµατα, συστήµατα 
ικιακού κινηµατογράφου και τηλεοράσεις για πολλές 
εκαετίες. Μπορείτε να εµπιστευτείτε τη Philips, ως 
ρωτοπόρο στις καινοτοµίες ήχου, για τη δηµιουργία 
χοσυστηµάτων για υπολογιστές µε την υψηλότερη 
οιότητα ήχου.

οιότητα ψηφιακού ήχου
 ήχος µεταδίδεται ως ψηφιακό σήµα και µόνο το 

ελευταίο λεπτό µετατρέπεται σε αναλογικό σήµα. Έτσι 
ειώνεται η ποσότητα παρεµβολής στο σήµα και το 
ποτέλεσµα είναι µια αναπαραγωγή πιστή στην αρχική 
γγραφή.

ound Agent 2
o Sound Agent 2 αποτελεί ένα έξυπνο λογισµικό µε 
ιασκεδαστικό και εύχρηστο περιβάλλον γραφικών. Σας 
παλλάσσει από τη σύγχυση ως προς τον ήχο PC 
ελτιστοποιώντας αυτόµατα τους ήχους για όλα τα 
ηµοφιλή φορµά. Το Sound Agent 2 διευκολύνει την 
κριβή ρύθµιση της ηχητικής απόδοσης έτσι ώστε να 
νταποκρίνεται στις προσωπικές σας µουσικές 
ροτιµήσεις.

νισχυτής Class D
 Ψηφιακός ενισχυτής Class ‘D’ λαµβάνει το αναλογικό 
ήµα, το µετατρέπει σε ψηφιακό και το ενισχύει 
ηφιακά. Έπειτα το σήµα περνά µέσα από ένα φίλτρο 
ποδιαµόρφωσης και παράγει τον τελικό ήχο. Η 
νισχυµένη ψηφιακή έξοδος διαθέτει όλα τα 
λεονεκτήµατα του ψηφιακού ήχου, 
υµπεριλαµβανοµένης της βελτιωµένης ποιότητας 
χου. Επιπλέον, ο Ψηφιακός ενισχυτής Class ‘D’ 
ιαθέτει περισσότερο από 90% αποδοτικότητα 
υγκριτικά µε τους παραδοσιακούς ενισχυτές AB. Αυτή 
 υψηλή αποδοτικότητα ερµηνεύεται σε έναν ισχυρό 
νισχυτή, ο οποίος καταλαµβάνει ελάχιστο χώρο.

ουσική/παιχνίδια/ταινίες/Internet
ίναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των µουσικών και 
ηγών ήχου παιχνιδιών, ταινιών και Internet και έτσι 
νεξάρτητα από αυτό που θέλετε να ακούσετε, 
ροσδίδουµε στην εµπειρία πολυµέσων έναν 
ξεπέραστο συναρπαστικό ήχο.

ια επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή
υνατότητα σύνδεσης είτε µε επιτραπέζιο είτε µε 
ορητό υπολογιστή

ύστηµα ηχείων µε ανάκλαση µπάσων
ο Σύστηµα ηχείων µε ανάκλαση µπάσων παράγει 
λούσια εµπειρία µπάσων από ένα σύστηµα ηχείων 
ικρού µεγέθους. ∆ιαφέρει από τα συµβατικά 
υστήµατα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό 
πάσων, ακουστικά στοιχισµένο µε το γούφερ, για 
ελτίωση της απόσβεσης των χαµηλών συχνοτήτων του 
υστήµατος. Το αποτέλεσµα είναι πιο πλούσια µπάσα 
αι λιγότερη παραµόρφωση. Το σύστηµα λειτουργεί 

συντονίζοντας τη µάζα αέρα στον αγωγό µπάσων, ώστε 
να πάλλεται όπως ένα συµβατικό γούφερ. Σε 
συνδυασµό µε την απόκριση του γούφερ, το σύστηµα 
παρατείνει το σύνολο των ήχων χαµηλής συχνότητας 
για τη δηµιουργία µιας νέας διάστασης πλούσιων 
µπάσων.
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