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itt perfekta musiksällskap
D
hemma eller på resan
Njut av ett överlägset ljud med kraftfull bas hemma eller borta med den unikt bärbara 

ShoqBox. Lyssna på 60 MP3-låtar eller 120 WMA-låtar i dynamiskt ljud med XSL 

Acoustics. Din ShoqBox med inbyggda högtalare är tillräckligt liten för att bära med sig 

och passar överallt!

Kraftfullt ljud och snygg design
• Njut av MP3- och WMA-uppspelning
• Spela upp säkra WMA-låtar (DRM) från musiktjänster online
• Lagrar upp till 8* timmar med musik (MP3 och WMA)
• Inbyggda högtalare med XSL Acoustics för dynamiskt ljud

Skapa ditt personliga utrymme var som helst
• Vakna till vald musik eller larm
• Mer musik med digital FM-radio med 10 förinställda stationer

Frihet att lyssna på musik var som helst
• Använd som bärbara högtalare för alla musikspelare eller datorer
• Njut av upp till 10 timmars musikuppspelning**
• Inbyggt uppladdningsbart batteri
• Väska medföljer
Philips GoGear
ShoqBox

256 MB*
PSS110
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Bild
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Indikationer: Batteristatus, DBB, Tid
• Textrader: 5
• Upplösning: 128 x 96 bildpunkter
• Typ: LCD

Ljud
• Equalizer-inställningar: Klassisk, Hiphop, Jazz, 

Pop, Rock
• Frekvensåtergivning: 20–20 000 Hz Hz
• Signal/brusförhållande: > 80 dB (hörlur), > 50 dB 

(högtalare)
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Uteffekt (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, 

högtalare), 2 x 3 mW RMS (16 ohm, hörlurar – 
Obs! Hörlurar ingår ej)

• Volymkontroll: digital

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Stöd för ID3-märkning
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 32, 44.1, 48 kHz
• WMA-bithastighet: 5–192
• WMA-samplingsfrekvens: 8; 11 025; 16; 22 050; 

32; 44,1; 48

Lagringsmedia
• Inbyggd minneskapacitet: 256 MB
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Masslagringsklasskompatibel
• Musikminneskapacitet, MP3: upp till 60 

(128 kbit/s och 4 min.)
• Musikminneskapacitet, WMA: upp till 120 

(64 kbit/s och 4 min.)

Mottagare/mottagning/sändning
• Frekvensomfång: 87,5–108 MHz MHz
• Snabbval: 10
• Frekvensband: FM-stereo

Anslutningar
• Aux-In: Line-in, 3,5 mm
• kablar: Line-in-kabel (AY3485)
• DC-in: 5 V, D=3,0 mm
• Hörlur: 3.5 mm
• USB: USB 1.1

Tillbehör
• AC/DC adapter/laddare: Flerspänning, AC:100-

240 V, 50-60 Hz, DC: 5 V (AY3192)
• kablar: Line-in (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): Enhetshanterare, 

Musicmatch-jukebox, bruksanvisning
• Fodral: Resefodral (AY4218)
• USB-kabel: (AY3841)

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav
• CD-enhet
• Hårddiskutrymme: 50 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• RAM-minne: 96 MB RAM-minne
• USB: Ledig USB-port

Storlek
• Yttre kartongmått (BxDxH): 268 x 204 x 

248 mm
• Antal i förpackning: 2
• Förpackningens mått (B x H x D): 

230 mm x 256 mm x 96 mm mm
• Förpackningstyp: D-box
• Produktstorlek (BxDxH): 58 x 53 x 182 mm
• Produktvikt: 0 350 kg

Övriga data
• Adaptertyp: Strömförsörjning (AC: 100-240 V, 

50-60 Hz)
• Batterikapacitet: 1 600 mAh
• Batterityp: Li-ion
• Laddningstid: 4 tim
• Speltid på internt batteri: Upp till 10 timmar
• Uppladdningsbara
•
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nvänd som bärbara högtalare
hilips ShoqBox kan användas som externa högtalare 
ill din dator för att lyssna på musik eller ge en extra 
nuff till din presentation. Anslut kabeln från 
injeutgången eller hörlursporten på datorn till 
injeingången i ShoqBox-enheten. Välj sedan 
injeingångsfunktionen på huvudmenyn och njut av det 
raftfulla ljudet.

SL Acoustics
hoqBox med XSL Acoustics med dynamiskt ljud och 
raftfull bas. Imponerande ljud produceras genom att 
lar, ljus diskant och mellanregisterljud kombineras 
ed en kraftfull bas. Innovativ användning av 
vancerade element så som titankon och 
eodymiummagnet ger ett ljud som är nästan dubbelt 
å kraftfullt som i en traditionell högtalare av samma 
torlek. Exakt finjustering mellan högtalarelementet, 
en lilla akustiska arkitekturen och kretsarna 
aranterar superbt dynamiskt ljud och optimerar 
asprestanda från minsta möjliga ljudutrymme.

* 1 MB = 1 miljon byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 

laddningar och måste så småningom bytas ut.  Batterilivslängden 
och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på 
användning och inställningar.
Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s 
WMA-kodning eller 128 kbit/s MP3-kodning.
Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA 
och/eller andra länder.
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Tekniska specifikationer Produktfördelar

ShoqBox
256 MB*  


