
okonalý hudební společník
D
doma i na cestách
Užijte si vynikající zvuk se silnými basy doma nebo na cestách s jedinečným přenosným 

systémem ShoqBox. Prožijte si poslech 60 písní ve formátu MP3 nebo 120 písní ve 

formátu WMA s dynamickým zvukem technologie XSL Acoustics. Systém ShoqBox 

s vestavěnými reproduktory je dostatečně malý, aby se dal vzít kamkoli!

Silný zvuk vycházející z elegantního designu
• Vychutnejte si přehrávání MP3 a WMA
• Bezpečně přehrávejte písně WMA (DRM) online hudební služby
• Umožňuje uložit až 8* hodin hudby (formát MP3 a WMA)
• Vestavěné reproduktory s technologií XSL Acoustics pro dynamický zvuk

Vytvořte si svůj osobní prostor kdekoli
• Buďte se vlastní hudbou či budíkem
• Více hudby s digitálním rádiem VKV s 10 předvolbami stanic

Svobodné možnosti poslechu hudby kdekoli
• Lze použít  jako přenosné reproduktory pro jakýkoli hudební přehrávač nebo PC
• Vychutnejte si až 10 hodin přehrávání hudby**
• Vestavěný akumulátor
• Včetně cestovní brašny
Philips GoGear
ShoqBox

256 MB*
PSS110
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Obraz/displej
• Barva podsvětlení: Bílá
• Indikátory: Stav baterie, DBB, Čas
• Řádky textu: 5
• Rozlišení: 128 x 96 pixelů
• Typ: LCD

Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Hip Hop, Jazz, Pop, 

Rock
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz Hz
• Poměr signál/šum: > 80 dB (sluchátka do uší), > 

50 dB (reproduktor)
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, 

reproduktory), 2 x 3 mW RMS (16 ohm, 
sluchátka - nejsou součástí dodávky)

• Ovládání hlasitosti: digitální

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Podpora ID3 tagů: ano
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 8, 11 025, 

16, 22 050, 32, 44 1, 48 kHz
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 - 192
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

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

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 256 MB
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kompatibilní velkok.paměť.zařízení: ano
• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): až 60 (128 kB/

s a 4 min.)
• Kapacita paměti pro hudbu (WMA): až 120 (64 

kB/s a 4 min.)

Tuner/příjem/vysílání
• Frekvenční rozsah: 87,5 - 108 MHz MHz
• Předvolby stanic: 10
• Pásma tuneru: VKV stereo

Možnosti připojení
• Vstup Aux: Linkový vstup, 3,5 mm

• Kabely: Kabel linkového vstupu (AY3485)
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 5 V, D = 3,0 

mm
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Příslušenství
• Síťový adaptér/nabíječka: Pro více hodnot 

napětí, AC:100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, DC: 5 
V (AY3192)

• Kabely: Linkový vstup (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): Správce zařízení Device 

Manager, Program Musicmatch Jukebox, 
uživatelské manuály

• Pouzdro: Cestovní brašna (AY4218)
• Kabel USB: (AY3841)

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: ano
• Místo na pevném disku: 50 MB
• Operační systém PC: Windows 98 SE, 2000, ME, 

XP
• Paměť RAM: 96 MB RAM
• USB: Volný port USB

Rozměry
• Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 268 mm x 

204 mm x 248 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
• Packaging dimensions (W x H x D): 230 

mm x 256 mm x 96 mm mm
• Typ balení: D-box
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 58 mm x 53 mm x 

182 mm
• Hmotnost výrobku: 0 350 kg

Napájení
• Typ adaptéru: Pro více hodnot napětí (AC: 100 - 

240 V, 50 - 60 Hz)
• Kapacita baterie: 1600 mAh
• Typ baterie: Li-Ion
• Doba nabíjení: 4 h
• Doba provozu na interní baterii: Až 10 hodin
• Dobíjecí: ano
•
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ze použít jako přenosné reproduktory
hcete, aby dynamický zvuk a výkonné basy z 
aličkých reproduktorů oživily váš zážitek z poslechu! 
ařízení ShoqBox obsahuje dva malé, ale výkonné 
eproduktory přinášející výkonné basy, jejichž zvuk 
aplní celou místnost. Připojte kabel z linkového nebo 
luchátkového výstupu vašeho zdroje zvuku k 
inkovému vstupu zařízení ShoqBox. Pak v hlavní 
abídce zařízení ShoqBox zvolte funkci linkového 
řipojení. Oživte své prezentace a vychutnejte si silný 
vuk.

echnologie XSL Acoustics
ychutnejte si výkon dynamického zvuku a výkonných 
asů ze zařízení ShoqBox s technologií XSL Acoustics.  
ůsobivého zvuku dosahuje kombinací jasných, živých 
ýšek a zvuku ve středním pásmu s pružnými, 
ýkonnými basy. Použití nových materiálů jako titanové 
embrány a neodymového magnetu umožňuje výstup 

vuku, který je téměř dvakrát silnější než u tradičního 
inutí reproduktorů stejné velikosti. Přesné vyladění 
inutí reproduktoru, malá akustická konstrukce a řídicí 
bvody zajišťují mimořádný dynamický zvuk a 
ptimální basy i z nejmenšího systému.

* 1 MB = 1 milion bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.
* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je 

bude nutné vyměnit.  Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů 
závisí na používání a nastavení.
Kapacita paměti vypočítaná pro 4minutové skladby a kódování 
formátu WMA rychlostí 64 kbps nebo formátu MP3 rychlostí 
128 kbps.
Windows Media a logo Windows jsou v USA a jiných zemích 
obchodní známky nebo registrované obchodní známky 
společnosti Microsoft Corporation.
PSS110/00

Technické údaje Zvýraznění výrobku

ShoqBox
256 MB*  


