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 seu companheiro musical perfe
O ito
em casa e na rua
Aprecie o som excepcional com graves vigorosos do singular ShoqBox portátil, em 

casa e na rua. Ouça até 60 canções MP3 ou 120 WMA com som dinâmico através da 

XSL Acoustics. O ShoqBox com altifalantes incorporados é tão pequeno que pode ser 

facilmente transportado e cabe em qualquer sítio!

Som potente a partir de um design esguio
• Desfrute da reprodução de MP3 e WMA
• Reproduza músicas WMA (DRM) de serviços de música on-line
• Guarda até 8* horas de música (MP3 e WMA)
• Altifalantes integrados com XSL Acoustics para som dinâmico

Crie o seu espaço pessoal em qualquer lugar
• Acorde com a sua própria música ou com o alarme
• Mais música com rádio FM digital com 10 estações pré-sintonizadas

Liberdade para ouvir música em qualquer lugar
• Utilize como altifalantes portáteis para leitores de música ou computadores
• Aprecie até 10 horas de música**
• Pilha recarregável incorporada
• Mala de viagem incluída
Philips GoGear
ShoqBox

256 MB*
PSS110



Data de publicação 2006-04-
22

Versão: 6.0

12 NC: 9073 101 01664
EAN: 87 10895 85848 9

T
a
A
P
©
T
w

odas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
viso prévio.
s marcas comerciais são propriedade de Koninklijke 
hilips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores. 
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
odos os direitos reservados.
ww.philips.com

*

*

Imagem/Ecrã
• Cor da retroiluminação: Branco
• Indicações: Estado da pilha, DBB, hora
• Linhas de texto: 5
• Resolução: 128 x 96 pixels
• Tipo: LCD

Som
• Definições do Equalizador: Classic, Hip Hop, 

Jazz, Pop, Rock
• Frequência de resposta: 20-20,000 Hz Hz
• Rácio sinal-ruído: >80dB (auricular), >50dB 

(altifalante)
• Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
• Potência de saída (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, 

altifalantes), 2 x3 mW RMS (16 ohm, 
auscultadores - nota AUSC não incluídos)

• Controlo do volume: digital

Reprodução de Áudio
• Formato de compressão: MP3, Áudio Windows 

Media™
• Suporte de identificação ID3
• Taxa de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Índices de amostragem MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 32, 44.1, 48 kHz
• Taxa de bits WMA: 5 - 192
• Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48

Suporte Multimédia de 
Armazenamento
• Capacidade da memória incorporada: 256 MB
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Conforme classe armazenamento massa
• Capacidade de memória musical, MP3: até 60 

(128 kbps e 4 min.)
• Capacidade de memória musical, WMA: até 120 

(64 kbps e 4 min.)

Sintonizador/Recepção/
Transmissão
• Limites de frequência: 87,5-108 MHz MHz
• Estações pré-sintonizadas: 10
• Bandas do Rádio: FM Estereo

Conectividade
• Entrada Aux: Entrada, 3,5 mm
• Cabos: Cabo em linha (AY3485)
• Entrada CC: 5 V, D=3,0 mm
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Acessórios
• Adaptador/Carregador CA/CC: mult. CA:100-

240V 50-60Hz CC:5V(AY3192)
• Cabos: Entrada (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): DM, MJ, manuais utilizador
• Bolsa: Mala de viagem (AY4218)
• Cabo USB: (AY3841)

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema
• Unidade de CD-ROM
• Espaço do disco rígido: 50 MB
• Sistema Operativo do PC: Windows 98 SE, 

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

Dimensões
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 268 x 204 

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

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

mm
• Peso do produto: 0.350 kg

Energia
• Tipo de adaptador: multitensões (CA: 100-240 

V, 50-60 Hz)
• Capacidade da pilha: 1600 mAh
• Tipo de bateria: Iões de lítio
• Tempo de carga: 4 hr
• Tempo de reprodução: pilha interna: Até 10 

horas
• Recarregável
•
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tilize como altifalantes portáteis
om dinâmico e uma saída potente de graves a partir 
e altifalantes pequenos animam a sua experiência 
usical! As funcionalidades da ShoqBox incluem dois 
ltifalantes pequenos mas potentes que proporcionam 
raves potentes com som suficiente para encher uma 
ala. Ligue o cabo entre a saída de linha ou porta dos 
uscultadores da sua fonte de áudio e a porta de 
ntrada de linha da ShoqBox. Depois, seleccione a 
unção de entrada de linha a partir do menu principal 
a sua ShoqBox. Dê vida às suas apresentações ou 
elaxe e desfrute de som em grande.

SL Acoustics
esfrute de som dinâmico e de um desempenho 
otente dos graves a partir de a sua ShoqBox com XSL 
coustics. O impressionante som é produzido pela 
ombinação de graves brilhantes e vigorosos, e som de 
édio alcance com graves elásticos e potentes. A 
tilização  de materiais de alta tecnologia como o cone 
e titânio e o magneto de neodímio proporcionam som 
ue duplica a potência de um altifalante tradicional do 
esmo tamanho. Uma sintonia precisa entre o 
ltifalante, a pequena arquitectura acústica e os 
ircuitos assegura um som dinâmico soberbo e optimiza 
 desempenho dos graves a partir de um pequeno 
istema de som.

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

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos 
de carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas.  A 
vida útil das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam 
de acordo com a utilização dada e com as características do 
material.
Capacidade de armazenamento calculada em 4 minutos por 
canção e codificação de 64 kbps em WMA ou codificação de 128 
Kbps em MP3.
Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou 
marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos 
Estados Unidos e/ou em outros países.
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Especificações Técnicas Produtos em destaque

ShoqBox
256 MB*  


