
 ιδανικός µουσικός σύντροφος γ
Ο ια
µέσα και έξω από το σπίτι
Απολαύστε εξαιρετικό ήχο µε ισχυρά µπάσα στο σπίτι ή έξω µε το µοναδικό φορητό 

ηχοσύστηµα ShoqBox. Απολαύστε 60 τραγούδια MP3 ή 120 τραγούδια WMA µε τον 

δυναµικό ήχο της τεχνολογίας XSL Acoustics. Το ShoqBox έχει ενσωµατωµένα ηχεία 

και είναι αρκετά µικρό για να το µεταφέρετε και να το χωρέσετε οπουδήποτε!

∆υναµικός ήχος και κοµψός σχεδιασµός
• Απολαύστε αναπαραγωγή MP3 και WMA
• Αναπαράγετε ακίνδυνα τραγούδια WMA (DRM) µέσω online µουσικών υπηρεσιών
• Αποθηκεύει µέχρι 8* ώρες µουσικής (MP3 & WMA)
• Ενσωµατωµένα ηχεία µε XSL Acoustics για δυναµικό ήχο

∆ηµιουργήστε τον προσωπικό σας χώρο οπουδήποτε
• Ξυπνήστε µε τη µουσική που προτιµάτε ή µε ξυπνητήρι
• Περισσότερη µουσική µε Digital FM Radio µε 10 προρυθµίσεις σταθµών

Ελευθερία µουσικής ακρόασης όπου κι αν βρίσκεστε
• Χρησιµοποιήστε τα ως φορητά ηχεία µε οποιοδήποτε music player ή PC
• Απολαύστε αναπαραγωγή µουσικής µέχρι 10 ώρες**
• Ενσωµατ. επαναφορτιζόµενη µπαταρία
• Συµπεριλαµβάνεται θήκη µεταφοράς
Philips GoGear
ShoqBox

256 MB*
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Εικόνα/Οθόνη
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Λευκή
• Ενδείξεις: Κατάσταση µπαταριών, DBB, ώρα
• Γραµµές κειµένου: 5
• Ανάλυση: 128 x 96 pixel
• Τύπος: Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων

Ήχος
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: Κλασική, Χιπ χοπ, 

Τζαζ, Ποπ, Ροκ
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20,000 Hz Hz
• Λόγος σήµατος/θορύβου: >80 dB (ακουστικά), 

>50dB (ηχεία)
• Βελτιώσεις ήχου: ∆υναµική ενίσχυση µπάσων
• Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, 

ηχεία), 2 x3 mW RMS (16 ohm, ακουστικά - δεν 
συµπεριλαµβάνεται HP)

• Έλεγχος έντασης: ψηφιακός

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Υποστήριξη ετικετών ID3: ναι
• Ρυθµός bits MP3: 32-320 kbps και VBR
• Ρυθµοί δειγµατοληψίας MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 32, 44.1, 48 kHz
• Ρυθµός bit WMA: 5 - 192
• Ρυθµοί δειγµατοληψίας WMA: 8, 11, 025,16, 22, 

050, 32, 44,1, 48

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα ενσωµατωµένης µνήµης: 256 MB
• Τύπος ενσωµατωµένης µνήµης: NAND Flash
• Συµβατό µε κατηγ µαζικής αποθήκευσης: ναι
• Χωρητικότητα µουσικής µνήµης, MP3: έως 60 

(128 kbps & 4 λεπτά)
• Χωρητικότητα µουσικής µνήµης, WMA: έως 120 

(64 kbps & 4 λεπτά)

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Εύρος συχνοτήτων: 87,5 - 108 MHz MHz
• Προσυντονισµένοι σταθµοί: 10
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM

Συνδεσιµότητα
• Υποδοχή Aux εισ.: Είσοδος, 3,5 χιλ
• Καλώδια: Καλώδιο εισόδου (AY3485)

• Είσοδος DC: 5 V, D=3,0 χιλ.
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 1.1

Αξεσουάρ
• Μετασχηµατιστής/Φορτιστής AC/DC: πολλών 

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

• Καλώδια: Είσοδος (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): ∆ιαχείριση συσκευών, 

Musicmatch Jukebox, εγχειρίδια χρήσεως
• Θήκη: Θήκη ταξιδιού (AY4218)
• Καλώδιο USB: (AY3841)

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς µόλυβδο

Απαιτήσεις συστήµατος
• Μονάδα CD-ROM: ναι
• Χώριτικότητα σκληρού δίσκου: 50 MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows 98 

SE, 2000, ME, XP
• Μνήµη RAM: RAM 96 MB
• USB: Ελεύθερη θύρα USB

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 268 x 

204 x 248 χιλ.
• Ποσότητα κύριας συσκευασίας: 2
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 230 

χιλ. x 256 χιλ. x 96 χιλ. χιλ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 58 x 53 x 182 

χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0.350 κ.

Τάση
• Τύπος µετασχηµατιστή: πολλών τάσεων (AC: 

100-240 V, 50-60 Hz)
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 1600 mAh
• Τύπος µπαταριών: Λιθίου
• Χρόνος φόρτισης: 4 ώρ.
• Χρόνος αναπαρ. µε εσωτερική µπαταρία: Μέχρι 

και 10 ώρες
• Επαναφορτιζόµενη: ναι
•
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ρήση σαν φορητά ηχεία
έλετε δυναµικό ήχο και ισχυρά µπάσα από µικρά ηχεία 
ου θα ζωντανεύουν την εµπειρία ακρόασης! Το 
hoqBox διαθέτει δύο µικρά αλλά πανίσχυρα ηχεία που 
αρέχουν ισχυρά µπάσα και πλούσιο ήχο που γεµίζει το 
ωµάτιο. Συνδέστε το καλώδιο από την έξοδο γραµµής 
 τη θύρα των ακουστικών της πηγής ήχου στη θύρα 
ισόδου γραµµής του ShoqBox. Έπειτα, επιλέξτε τη 
ειτουργία εισόδου γραµµής από το κύριο µενού του 
hoqBox.

εχνολογία XSL Acoustics
πολαύστε ήχο µε αληθινή ένταση και δυνατά µπάσα 
έσα από το ShoqBox µε XSL Acoustics. Συνδυασµός 
ντονων, κρυστάλλινων πρίµων και ήχου µεσαίου 
ύρους µε ελαστικά, δυνατά µπάσα. Η καινοτόµος 
ρήση high-tech υλικών όπως ένας κώνος τιτανίου και 
νας µαγνήτης νεοδυµίου εξασφαλίζει ήχο στην 
ιπλάσια σχεδόν ισχύ απ' ό, τι ένα παραδοσιακό ηχείο 
ου ίδιου µεγέθους. Ο ακριβής συντονισµός µεταξύ του 
χείου, της µικρής ακουστικής αρχιτεκτονικής και του 
υκλώµατος διασφαλίζει εξαιρετικά δυναµικό ήχο και 
ελτιώνει την απόδοση των µπάσων ακόµα και από το 
ικρότερο ηχείο.

* 1MB = 1 εκατοµµύριο byte, η διαθέσιµη χωρητικότητα 
αποθήκευσης θα είναι µικρότερη.

* Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες έχουν περιορισµένο αριθµό 
κύκλων ζωής και ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθούν.  Η 
διάρκεια ζωής και ο αριθµός των κύκλων φόρτισης της µπαταρίας 
ποικίλλουν ανάλογα µε τη χρήση και τις ρυθµίσεις.
Η χωρητικότητα αποθήκευσης βασίζεται σε 4 λεπτά ανά τραγούδι 
και κωδικοποίηση WMA 64 kbps ή MP3 128 kbps.
Η ονοµασία Windows Media και το λογότυπο Windows 
αποτελούν εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της 
Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και άλλες 
χώρες.
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Τεχνικές προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος

ShoqBox
256 MB*  


