
artenerul muzical perfect,
P
acasă și la drum
Bucuraţi-vă de un sunet superb, cu bas puternic, în propria locuinţă sau în călătorii cu 

modelul portabil ShoqBox. Savuraţi 60 de melodii MP3 sau 120 de melodii WMA cu 

sunet dinamic și acustică XSL. Modelul ShoqBox cu difuzoare încorporate este suficient 

de mic pentru a fi transportat și amplasat oriunde!

Sunet puternic și design elegant
• Beneficiaţi de redare MP3 și WMA
• Ascultaţi melodii în format Secure WMA (DRM) de la serviciile de muzică online
• Stochează până la 8* ore de muzică (MP3 și WMA)
• Boxe încorporate XSL Acoustics, pentru un sunet dinamic

Creaţi-vă propriul spaţiu, oriunde v-aţi afla
• Treziţi-vă cu melodia preferată
• Mai multă muzică cu radioul FM digital cu 10 posturi presetate

Libertatea de a asculta muzică oriunde
• Pot fi utilizate ca boxe portabile pentru orice player sau PC
• Savuraţi până la 10 ore de muzică**
• Acumulator reîncărcabil încorporat
• Toc de transport inclus
Philips GoGear
ShoqBox

256MB*
PSS110
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Imagine/Ecran
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Indicaţii: Stare baterie, DBB, Oră
• Linii de text: 5
• Rezoluţie: 128 x 96 pixeli
• Tip: LCD

Sunet
• Setări egalizator: Clasic, Hip Hop, Jazz, Pop, 

Rock
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz Hz
• Raport semnal/zgomot: >80 dB (căști), >50 dB 

(boxe)
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, 

difuzoare), 2 x3 mW RMS (16 ohm, căști - 
reţineţi că acestea nu sunt incluse)

• Controlul volumului: digital

Redare audio
• Format compresie: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Acceptă etichetă ID3
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de eșantionare MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 

32, 44.1, 48 kHz
• Rată de biţi WMA: 5 - 192
• Rată de eșantionare WMA: 

8,11.025,16,22.050,32,44.1,48

Medii de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 256 MB
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Compatibil Mass Storage
• Capacitate de memorare MP3: până la 60 (128 

kbps și 4 min.)
• Capacitate de memorare WMA: până la 120 (64 

kbps și 4 min.)

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Gamă de frecvenţe: 87,5 - 108 MHz MHz
• Setări prestabilite staţie: 10
• Mărci de tunere: FM Stereo

Conectivitate
• Intrare AUX: Line-in, 3,5 mm
• Cabluri: Cablu line-in (AY3485)
• Intrare CC: 5 V, D = 3,0 mm
• Căști: 3.5 mm
• USB: USB 1.1

Accesorii
• Adaptor/Încărcător CA/CC: tensiune multiplă: 

CA:100-240 V, 50-60 Hz, CC: 5 V (AY3192)
• Cabluri: Line-in (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): Device Manager, Jukebox, 

manuale
• Husă: Geantă de voiaj (AY4218)
• Cablu USB: (AY3841)

Specificaţii pentru protecţia 
mediului
• Produs sudat fără plumb

Cerinţe sistem
• Unitate CD-ROM
• Spaţiu pe hard disk: 50 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Memorie RAM: 96 MB RAM
• USB: Port USB gratuit

Dimensiuni
• Dimensiuni exterioare cutie (LxAxÎ): 268 x 204 

x 248 mm
• Cantitate bax: 2
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 230 mm x 256 

mm x 96 mm mm
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 58 x 53 x 182 mm
• Greutate produs: 0.350 kg

Alimentare
• Tip adaptor: tensiune multiplă (CA: 100-240 V, 

50-60 Hz)
• Capacitate baterie: 1600 mAh
• Tip baterie: Li-ion
• Durată de încărcare: 4 hr
• Durată de redare cu baterie internă: Până la 10 

ore
• Reîncărcabil
•
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ot fi utilizate ca boxe portabile
ă doriţi o experienţă audio intensă de la un set de 
ifuzoare mici, cu un sunet dinamic și un bas puternic? 
istemul ShoqBox este format din două difuzoare de 
imensiuni reduse, dar puternice, care oferă un bas atât 
e puternic încât se aude în toată camera. Conectaţi 
ablul de la portul line-out sau pentru căști al sursei 
udio la portul line-in al sistemului ShoqBox. Apoi 
electaţi funcţia line-in din meniul principal al sistemului 
hoqBox. Daţi viaţă prezentărilor dvs. sau relaxaţi-vă și 
scultaţi melodii celebre.

custică XSL
ucuraţi-vă de sunetul dinamic și basul puternic oferite 
e sistemul dvs. ShoqBox cu acustică XSL. Sunetul 

mpresionant este produs prin combinarea sunetelor 
nalte clare, nedistorsionate și a sunetelor medii cu un 
as elastic și puternic. Materialele de ultimă oră (conuri 
e titan și magneţi din neodim) furnizează un sunet cu 
 putere aproape dublă faţă de cea a unui difuzor 
radiţional de aceleași dimensiuni. Sincronizarea 
erfectă, arhitectura acustică de dimensiuni reduse și 
ircuitele de calitate asigură un sunet excepţional și 
ptimizează performanţele basului chiar în cazul unor 
ncinte acustice de dimensiuni minime.

* 1 MB = 1 milion de bytes; capacitatea de stocare disponibilă va fi 
mai redusă.

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare 
și, la un moment dat, trebuie înlocuite.  Durata de viaţă a bateriei 
și numărul ciclurilor de încărcare variază în funcţie de utilizare și 
setări.
Capacitatea de stocare a fost calculată pe eșantioane de 4 minute 
pentru fiecare melodie, cu 64 kbps pentru codare WMA, respectiv 
128 kbps pentru codare MP3.
Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci 
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în 
alte ţări.
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Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs

ShoqBox
256MB*  


