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Ses
• Bas geliştirme: Dinamik Ultra Bas
• Müzik Gücü: 4 W
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 1W
• Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Balans, 

Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Tarza göre EQ, 
Grafik Ekolayzır

• Ses seviyesi kontrolü: dijital
• Kablolar: Sabit Kablolar

Hoparlörler
• Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı 

Hoparlörler
• Uydu hoparlör frekans aralığı: 120-20000Hz Hz

Bağlanabilirlik
• Kablo uzunluğu: 1,2 m
• Konektör: USB 'A' Tipi Fiş
• Kulaklık: 3,5 mm
• Mikrofon: Mikrofon girişi
• Güç: USB güç kaynaklı
• USB: USB 2.0

kolaylıklar
• Güç açık gösterimi

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: Kurulum CD'si, Hızlı 

kurulum kılavuzu

Yazılım
• Philips Sound Agent 2

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 20 MB
• PC OS: Windows® 2000 veya XP
• İşlemci: 350 MHz işlemci veya üstü
• RAM hafıza: 64 MB
• USB: Boş USB bağlantı noktası

Güç
• Güç LED göstergesi: Mavi
•
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