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en perfekte musikledersager, når
D
du er hjemme eller på farten
Nyd en fantastisk lyd med kraftig bas hjemme eller ude med den unikke transportable 

ShoqBox. Lyt til 60 MP3- eller 120 WMA-sange med dynamisk lyd fra XSL Acoustics. 

Din ShoqBox med indbyggede højttalere er lille nok til at kunne tages med og passe 

ind over alt!

Kraftfuld lyd fra et lækkert design
• Lyt til MP3- og WMA-musik
• Afspil sikre WMA-sange (DRM) via online musikservices
• Gemmer op til 8* timers musik (MP3 og WMA)
• Indbyggede højttalere med XSL Acoustics giver en dynamisk lyd

Skab dit personlige rum over alt
• Vågn op til din egen musik eller alarm
• Mere musik med FM-radio med 10 faste stationer

Frihed til at lytte til musik over alt
• Brug dem som bærbare højttalere til alle typer musikafspillere eller PC'er.
• Nyd op til 10 timers musikgengivelse**
• Indbygget genopladeligt batteri
• Bæretaske medfølger
Philips GoGear
ShoqBox

256 MB*
PSS110
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Billede/display/skærm
• Baggrundsbelysning: Hvid
• Indikationer: Batteristatus, DBB, tid
• Tekstlinjer: 5
• Opløsning: 128 x 96 pixel
• Type: LCD

Lyd
• Equalizer-indstillinger: Klassisk, Hip Hop, Jazz, 

Pop, Rock
• Frekvensgang: 20 - 20,000 Hz Hz
• Signal/støjforhold: >80 dB (øretelefon), >50dB 

(højttaler)
• Lydforbedring: Dynamic Bass Boost
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, 

højtalere), 2 x 3 mW RMS (16 ohm, 
hovedtelefoner - ikke inkluderet)

• Styrkeregulering: digital

Lydgengivelse
• Komprimeringsformat: MP3, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Tag understøttelse
• MP3 bit-rater: 8 - 320 kbps og VBR
• MP3 sampling-frekvenser: 8, 11.025, 16, 22.050, 

32, 44.1, 48 kHz
• WMA bit-rater: 5 - 192 kbps
• WMA sampling-frekvenser: 8, 11, 16, 22, 32, 44, 

48 kHz

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelseskapacitet: 256 MB
• Indbygget hukommelse: NAND Flash
• Mass Storage Class kompatibel
• Musik hukommelseskapacitet, MP3: op til 60 

(128 kbps og 4 min.)
• Musik hukommelseskapacitet, WMA: op til 120 

(64 kbps og 4 min.)

Tuner/Modtagelse/Transmission
• Frekvensområde: 87,5 - 108 MHz MHz
• Faste stationer: 10
• Tunerbånd: FM-stereo

Tilslutningsmuligheder
• AUX indgang: Line In, 3,5 mm
• Kabler: Line In kabel (AY3485)
• DC indgang: 5 V, D = 3,0 mm
• Hovedtelefon: 3.5 mm
• USB: USB 1.1

Tilbehør
• Lysnetadapter/Oplader: universal, 100 - 240 V, 

50 - 60 Hz, 5 V  DC (AY3192)
• Kabler: Line In (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): Device Manager, 

Musicmatch Jukebox, brugervejledninger
• Etui: Rejsetaske (AY4218)
• USB kabel: (AY3841)

Miljøspecifikationer
• Produkt med blyfri lodninger

Systemkrav
• CD-ROM drev
• Harddisk-plads: 50 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• RAM hukommelse: 96 MB
• USB: Ledig USB port

Mål
• Udv. emballagemål (B x D x H): 268 x 204 x 248 

mm
• Enheder pr. kolli: 2 mW
• Mål på emballage (B x H x D): 230 mm x 256 

mm x 96 mm mm
• Emballagetype: D-box
• Mål (B x D x H): 58 x 53 x 182 mm
• Vægt: 0.350 kg

Strømforsyning
• Adapter: universal (100 - 240 V, 50 - 60 Hz)
• Batterikapacitet: 1,600 mAh
• Batteritype: Li-ion
• Opladningstid: 4 t
• Spilletid på internt batteri: Op til 10 timer
• Genopladelig
•
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rug dem som bærbare højttalere
u vil have dynamisk lyd og kraftig bas fra små 
øjttalere, så din lytteoplevelse kan blive mere levende! 
in ShoqBox har et par små, men kraftige højttalere, 
er leverer kraftig bas med en lyd, der er stor nok til at 
ylde rummet. Tilslut kablet fra din stereokildes linje- 
ller hovedtelefonudgang. Vælg derefter 
injeindgangsfunktionen på hovedmenuen i din 
hoqBox. Gør dine præsentationer levende - eller slap af 
g nyd den store lyd.

SL Acoustics
å dynamisk lyd og kraftig bas fra din ShoqBox med 
SL Acoustics. Ved at kombinere høj diskant og 
ellemtoner med dynamisk og kraftig bas frembringes 
en imponerende lyd. Nyskabende brug af 
øjteknologiske materialer som titanium og neodym 
esulterer i lyd, der er næsten dobbelt så kraftig som fra 
n almindelig højttalerenhed af samme størrelse. Den 
ræcise tilpasning mellem højttalerenheden, den 
kustiske arkitektur og kredsløbene giver en dynamisk 

yd og kraftig bas i et lille kabinet.

* 1 MB = 1 mio. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.
* Genopladelige batterier har kun et begrænset antal 

opladningscyklusser og skal muligvis udskiftes med tiden.  
Batteriets levetid og antallet af opladningscyklusser varierer 
afhængigt af brug og indstillinger.
Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA- 
eller 128 kbps MP3-kode.
Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller 
registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA 
og/eller andre lande.
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