
eu parceiro musical ideal 
S

para levar onde quiser

Curta um som maravilhoso com graves de alta potência dentro ou fora de casa com 
o exclusivo ShoqBox portátil. Ouça 60 músicas MP3 ou 120 WMA em um som 

dinâmico com o XSL Acoustics. O ShoqBox com alto-falantes internos é pequeno o 

suficiente para você levar e usar onde desejar!

Som de alta potência em um elegante design
• Aproveite a reprodução de MP3 e WMA!
• Reproduza músicas WMA (DRM) de serviços de música online
• Armazena até 8* horas de música (MP3 e WMA)
• Alto-falantes internos com o recurso XSL Acoustics para um som dinâmico

Crie seu próprio ambiente em qualquer lugar
• Acorde com música ou alarme
• Mais música com Rádio FM digital, com 10 estações pré-sintonizadas

Liberdade para ouvir músicas em qualquer lugar

• Use-os em qualquer reprodutor de música ou PC
• Ouça até 10 horas de reprodução de músicas**
• Bateria recarregável integrada
• Estojo de transporte incluso
Philips GoGear
ShoqBox

256 MB*
PSS110
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Imagem/tela
• Cor da luz de fundo: Branco
• Indicações: Estado da bateria, DBB, tempo
• Linhas de texto: 5
• Resolução: 128 x 96 pixels
• Tipo: Visor

Som
• Ajustes do equalizador: Clássica, Hip Hop, Jazz, 

Pop, Rock
• Resposta de freqüência: 20 a 20,000 Hz Hz
• Relação sinal/ruído: >80 dB (fone de ouvido), 

>50 dB (alto-falante)
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves
• Potência de saída (RMS): 2 x 2 W RMS (alto-

falantes de 4 ohm), 2 x 3 mW RMS (fones de 
ouvido de 16 ohm - não incluídos)

• Controle de volume: digital

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3, Windows 

Media™ Audio
• Suporte a Tag ID3
• Taxas de transmissão de MP3: 8 a 320 kbps e 

VBR
• Taxas de amostragem de MP3: 8, 11.025, 16, 

22,050, 32, 44.1, 48 kHz
• Taxas de transmissão de WMA: 5 a 192
• Taxas de amostragem de WMA: 

8;11,025;16;22,050;32;44,1;48

Mídia de armazenamento
• Capacidade da memória integrada: 256 MB
• Tipo de memória integrada: NAND Flash
• Compat. classe de armazen. em massa
• Capacidade de memória p/ músicas, MP3: até 60 

(128 kbps e 4 min.)
• Capacidade de memória p/ músicas, WMA: até 

120 (64 kbps e 4 min.)

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixa de freqüência: 87,5 - 108 MHz MHz
• Pré-sintonia de estações: 10
• Bandas de sintonia: FM Estéreo

Conectividade
• Aux in: Line-in, 3,5 mm

• Cabos: Cabo line-in (AY3485)
• Entrada DC: 5 V, D=3,0 mm
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Acessórios
• Adaptador/carregador AC/DC: multivoltagem, 

AC:100 a 240 V, 50 a 60 Hz, DC: 5 V (AY3192)
• Cabos: Line-in (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): Gerenciador de Áudio, 

Musicmatch Jukebox, manuais do usuário
• Estojo: Estojo de transporte (AY4218)
• Cabo USB: (AY3841)

Especificações ambientais
• Produto com soldas sem chumbo

Requisitos de sistema
• Unidade de CD-ROM
• Espaço em disco rígido: 50 MB
• Sistema operacional para PC: Windows 98 SE, 

2000, Me, XP
• Memória RAM: 96 MB de RAM
• USB: Porta USB livre

Dimensões
• Dimensões da embalagem externa LxPxA: 268 x 

204 x 248 mm
• Quantidade da embalagem: 2
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 230 

mm x 256 mm x 96 mm mm
• Tipo da embalagem: D-box
• Dimensões do produto (LxPxA): 58 x 53 x 182 

mm
• Peso do produto: 0.350 kg

Alimentação
• Tipo de adaptador: multivoltagem (AC: 100 a 

240 V, 50 a 60 Hz)
• Capacidade da bateria: 1,600 mAh
• Tipo de bateria: Íon de lítio
• Tempo de carregamento: 4 h
• Tempo de reprodução c/bateria interna: Até 10 

horas
• Recarregável
•
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SL Acoustics
urta um som de ótimo desempenho e graves de alta 
otência com o ShoqBox e seu recurso XSL Acoustics. 
 som impressionante é produzido pela combinação de 
ltos e médios puros e graves de alta potência de 

ntensidade variável. O uso inovador de materiais de 
lta tecnologia, como o cone em titânio e o ímã de 
eodímio, oferece uma saída de som com quase o 
obro de potência se comparada a de um driver de 
lto-falante tradicional do mesmo tamanho. A perfeita 
intonia do driver do alto-falante, do design reduzido da 
cústica e do circuito garante um som dinâmico 
xcepcional e otimiza o desempenho dos graves 
esmo dos menores reprodutores.

sar como alto-falantes portáteis
ocê deseja uma saída de som dinâmico e graves de 
lta potência em pequenos alto-falantes para animar o 
mbiente? O ShoqBox possui um par de pequenos, 
orém poderosos alto-falantes, que oferecem graves de 
lta potência, com capacidade sonora suficiente para 
nvolver todo o ambiente! Conecte o cabo da porta line-
ut ou do fone de ouvido de sua fonte de áudio à porta 
ine-in do ShoqBox. Selecione a função line-in no menu 
rincipal do ShoqBox. Dê mais vida às suas 
presentações ou relaxe e curta músicas com alta 
otência.

* 1MB = 1 milhão de bytes; a capacidade de armazenamento 
disponível será menor.

* Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga 
e podem precisar ser substituídas.  A vida útil da bateria e o 
número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e os 
ajustes.

* A capacidade de armazenamento baseia-se em 4 minutos por 
música e em codificação de 64 kbps para WMA ou 128 kbps para 
MP3.

* Os logotipos Windows Media e Windows são marcas comerciais 
ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos 
Estados Unidos e/ou em outros países.
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Especificações Principais especificações do 

ShoqBox
256 MB*  


