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ntea PC-pelien tehot: Philips amBX -PC-pelioheislaitteet tuovat pelit näytön 

. Valo, ääni, ilma ja tärinä toimivat saumattomasti pelin kanssa ja laajentavat 

ääni, ilma ja tärinä tekevät pelistä elämyksen
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Pelitehosteet
• Seinävalo ja ohjain: Tehokas RGB-LED-valo x3, 

Laitteen tulo- ja lähtöliitännät, Virran merkkivalo
• Oikean kaiuttimen valo: 2x 2 tuuman ohjain, 1x 

LED-valo, Virran merkkivalo, Valon 
voimakkuuden säätö, Äänenvoimakkuuden säätö

• Vasemman kaiuttimen valo: 2x 2 tuuman ohjain, 
1x LED-valo

• Integroitu äänentoistojärjestelmä: 2.1-kanavainen 
järjestelmä, Musiikkiteho 160 W, 2 x 40 watin 
kaiutin, 80 watin subwoofer, Taajuus 35 Hz ~ 20 

kHz
• Tuuletin: 2x tuuletin, enint. 5000 r/min, 40 CFM, 

Säädettävä nopeusasetus
• Ranteeseen kiinnitettävä täristin: 2 moottorin 

säädettävä nopeusasetus
• Järjestelmävaatimukset: Windows XP™ SP2 tai 

uudempi, Pentium 4 1,4 GHz tai vastaava, 512 Mt 
muistia, 150 Mt vapaata kiintolevytilaa, Yksi vapaa 
USB-portti, Data – USB 2.0 -yhteensopiva, PC-
äänikortin stereolähtö

•

PC-pelioheislaitteet
Huippuluokan sarja  
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