
Идеалният музикален 
компаньон
у дома и в движение
Наслаждавайте се на превъзходен звук с мощни баси у дома или на друго място с уникалния 
портативен ShoqBox. Опитайте 60 MP3 или 120 WMA песни с динамичен звук чрез 
акустиката на XSL. Вашият ShoqBox с вградени високоговорители е достатъчно малък, за да 
го носите и се побира навсякъде!

Мощен звук от фин дизайн
• Удоволствие с MP3 и WMA възпроизвеждане
• Защитено изпълнение на WMA (DRM) песни от онлайн услуги за музика
• Съхранява до 8* часа музика (MP3 и WMA)
• Вградени високоговорители с XSL акустика за динамичен звук

Създайте навсякъде свое лично пространство
• Ваша музика за събуждане или като аларма
• Повече музика с цифровото FM радио с 10 настроени станции

Свобода да слушате музика навсякъде
• Използвайте като портативни високоговорители за всякакъв плейър или компютър
• Насладете се на до 10 часа възпроизвеждане на музика**
• Вградена акумулаторна батерия
• Приложена е чанта за път
ShoqBox - 256MB* PSS110
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Картина/дисплей
• Цвят на фоновото осветление: Бял
• Индикации: Състояние на батерията, DBB, 

час
• Редове текст: 5
• Разделителна способност: 128 x 96 пиксела
• Тип: LCD

Звук
• Настройки на еквилайзера: Класическо, Хип-

хоп, Джаз, Поп, Рок
• Честотна лента: 20 - 20 000 Hz Hz
• Съотношение сигнал/шум: >80dB (слушалки), 

>50dB (високогов.)
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 

басите
• Изходна мощност (RMS): 2x2W (4 ом.вис.), 

2x3 mW (16 ом.слуш.)
• Регулатор на силата на звука: цифров

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, Windows 

Media (TM) Audio
• Поддръжка на ID3 тагове: да
• MP3 скорости на обмен: 8-320 kbps и VBR
• Честоти на семплиране при MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 32, 44.1, 48 kHz
• WMA скорост на битовия поток: 5 - 192
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на вградената памет: 256 MB
• Тип на вградената памет: NAND Flash
• Съвм. с клас за голямо съхранение: да
• Капацитет на паметта за музика, MP3: до 60 

(128 kbps и 4 мин.)
• Капацитет на паметта за музика, WMA: до 120 

(64 kbps и 4 мин.)

Тунер/приемане/предаване
• Честотен обхват: 87,5 - 108 MHz MHz
• Предварителни настройки на станции: 10
• Обхвати на тунера: FM стерео

Възможности за свързване
• Допълнителен вход: Линеен вход, 3,5 мм

• Кабели: Кабел за линеен вход (AY3485)
• вход за прав ток (DC): 5 V, D = 3,0 мм
• Слушалка: 3.5 mm
• USB: USB 1.1

Аксесоари
• AC/DC адаптер/зарядно устройство: за 

напреж.:100-240V,50-60Hz;5V(AY3192)
• Кабели: Линеен вход (AY3485)
• CD-ROM: 

(AY4493):Упр.,Musicmatch,ръководства
• Торбичка: Кутия за носене на път (AY4218)
• USB кабел: (AY3841)

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата
• CD-ROM drive: да
• Капацитет на твърдия диск: 50 MB
• Операционна система на PC: Windows 98 SE, 

2000, ME, XP
• RAM памет: 96 MB RAM
• USB: Порт Free USB

Размери
• Размери на външния кашон (ШxДxВ): 268 x 

204 x 248 мм
• Количество в общия кашон: 2
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 230 

мм x 256 мм x 96 мм mm
• Тип опаковка: D-box
• Размери на изделието (ШxДxВ): 58 x 53 x 182 

мм
• Тегло на изделието: 0,350 kg

Мощност
• Тип на адаптера: за напрежения 100- 240V, 

50-60Hz
• Капацитет на батериите: 1600 mAh
• Тип батерия: Литиево-йонна
• Време за зареждане: 4 hr
• Време за възпр. с вътрешна батерия: До 10 

часа
• Акумулаторна: да
•
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ато портативни високоговорители
скате динамичен звук и мощни баси от мънички 

исокоговорители да раздвижат възприятията 
и при слушане! Вашият ShoqBox предлага два 
алки, но мощни високоговорителя с достатъчно 
ощни баси да запълнят цяла стая. Свържете 
абела от линейния изход или изхода за слушалки 
а вашия аудио източник към  порта за линеен 
ход на ShoqBox. След това изберете функцията 
а линеен вход от главното меню на ShoqBox. 
дъхнете живот на вашите презентации или 
росто се облегнете и се наслаждавайте на 
удесния звук.

SL акустика
асладете се на качеството на динамичния звук 
 мощните баси от вашата система ShoqBox с 
SL акустика. Впечатляващият звук се получава 
рез съчетаване на ярки, отривисти високи 
онове и звук от средночестотния обхват с 

ластични, мощни баси. Използването на 
новационни високотехнологични материали, 
ато титанов конус и неодимов магнит осигурява 
вуков продукт с почти двойна мощност в 
равнение с традиционния активен 
исокоговорител със същите размери. 
рецизното съгласуване между мембраната на 

исокоговорителя, компактната акустична 
рхитектура и електрическата схема гарантира 
ревъзходна динамика на звука и оптимизира 
араметрите на басите от най-малкото 
звучително тяло.

• 1MB = 1 милион байта; наличният обем на паметта ще бъде 
по-малък.
Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на 
зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени.  
Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в 
зависимост от използването и настройките.
Обем на паметта на базата на 4 минути на песен и 64 kbps 
WMA кодиране или 128 kbps MP3 кодиране.
Windows Media и логото на Windows са търговски марки или 
регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в С
ъединените щати и/или други страни.
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Технически спецификации Акценти на продукта


