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PSS110

Idealny muzyczny towarzysz
w domu i w podróży
Przenośny model ShoqBox oferuje rewelacyjny dźwięk z potężnymi tonami niskimi w
domu i w podróży. Delektuj się dynamicznym dźwiękiem dzięki akustyce XSL — do
60 utworów MP3 lub 120 utworów WMA. Model ShoqBox z wbudowanymi
głośnikami jest tak mały, że zmieści się wszędzie.
Potężny dźwięk i smukła konstrukcja
• Ciesz się odtwarzaniem plików MP3 i WMA
• Odtwarzaj zabezpieczone utwory WMA (DRM) z muzycznych serwisów internetowych
• Możliwość zapisania do 8* godzin muzyki (MP3 i WMA)
• Wbudowane głośniki z akustyką XSL o dynamicznym brzmieniu
Stwórz swoją osobistą przestrzeń
• Budzenie muzyką lub sygnałem budzika
• Więcej muzyki dzięki cyfrowemu radiu FM z pamięcią 10 stacji
Swoboda słuchania muzyki w dowolnym miejscu
• Przenośne głośniki do słuchania muzyki na odtwarzaczu lub komputerze
• Ciesz się 10-godzinnym** odtwarzaniem muzyki
• Wbudowany akumulator
• W zestawie futerał podróżny
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Specyfikacje techniczne

Zalety produktu

Obraz/Wyświetlacz

Możliwości połączenia

Dźwięk

Akcesoria

•
•
•
•
•

Kolor podświetlenia: Biały
Wskaźniki: Stan akumulatora, DBB, czas
Ilość linii teksu: 5 linii
Rozdzielczość: 128 x 96 pikseli
Typ: LCD

• Ustawienia korektora: Classic, Hip Hop, Jazz,
Pop, Rock
• Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz Hz
• Stosunek sygnału do szumu: >80 dB (słuchawki),
>50 dB (głośnik)
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne
wzmocnienie basów (DBB)
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 2 W RMS (4 omy,
głośniki), 2 x 3 mW RMS (16 omów, słuchawki –
nie dołączone do zestawu)
• Regulacja głośności: cyfrowa

Odtwarzanie audio

• Format kompresji: MP3, Windows Media™
Audio
• Obsługa znaczników ID3
• Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s
oraz VBR
• Częstotliwość próbkowania MP3: 8, 11 025, 16,
22 050, 32, 44 1, 48 kHz
• Prędkość przepływu danych WMA: 5–192
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8,
11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48

Nośnik pamięci
•
•
•
•

Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
Zgodna z klasą pamięci masowej
Pojemność pamięci nagrań MP3: do 60 (128 kb/s
i 4 min)
• Pojemność pamięci nagrań WMA: do 120
(64 kb/s i 4 min)

Tuner/Odbiór/Transmisja

• Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz MHz
• Pamięć stacji: 10
• Zakresy tunera: UKF Stereo

•
•
•
•
•

Wejście AUX: Wejście liniowe, 3,5 mm
Przewody: Przewód liniowy (AY3485)
Wejście prądu stałego: 5 V, D=3,0 mm
Słuchawki: 3,5 mm
USB: USB 1.1

• Zasilacz/ładowarka sieciowa: Wielonapięciowy,
100–240 V, 50–60 Hz, prąd stały: 5 V (AY3192)
• Przewody: Wejście liniowe (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): Device Manager,
Musicmatch Jukebox, podr. użytk.
• Pokrowiec: Futerał podróżny (AY4218)
• Przewód USB: (AY3841)

Charakterystyka ekologiczna
• Bezołowiowe produkty lutowane

Wymagania systemowe
•
•
•
•
•

Napęd CD-ROM
Miejsce na twardym dysku: 50 MB
PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
Pamięć RAM: 96 MB RAM
USB: Wolny port USB
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Akustyka XSL
Głośniki ShoqBox wykorzystujące akustykę XSL
zapewniają dynamiczny dźwięk i mocne basy.
Imponujące brzmienie powstaje w wyniku połączenia
czystych tonów wysokich i średnich z dynamicznymi,
potężnymi basami. Wykorzystanie nowoczesnych
materiałów, takich jak tytanowy stożek i magnes
neodymowy, umożliwia osiągnięcie niemal dwukrotnie
większej mocy niż w przypadku zwykłych głośników tej
samej wielkości. Dokładne dopasowanie przetwornika
głośnika, niewielkiej architektury akustycznej oraz
obwodów zapewnia niezwykle dynamiczny dźwięk i
optymalną wydajność basów przy niewielkiej obudowie
głośnika.

Wymiary

• Wymiary zewnętrzne kartonu (SxGxW): 268 x
204 x 248 mm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 2
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
230 mm x 256 mm x 96 mm mm
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (SxGxW): 58 x 53 x 182 mm
• Waga produktu: 0 350 kg

Moc

• Typ zasilacza: Wielonapięciowy (100–240 V,
50–60 Hz)
• Pojemność baterii: 1600 mAh
• Rodzaj baterii: Li-ion
• Czas ładowania: 4 godz.
• Czas odtwarzania na bater. wewn.: Do 10 godz.
• Akumulator
•

Data wydania 2006-04-22
Wersja: 6.0

Głośniki przenośne
Dynamiczny dźwięk i potężne basy dobywające się z
tych niewielkich głośników sprawiają, że słuchanie
muzyki jest jeszcze przyjemniejsze! Zestaw ShoqBox to
niewielkie, a jednocześnie wydajne głośniki,
zapewniające mocne basy i dźwięk wystarczająco silny,
aby wypełnić całe pomieszczenie. Połącz przewodem
wyjście liniowe lub słuchawkowe źródła dźwięku z
wejściem liniowym zestawu ShoqBox. Następnie z
menu głównego ShoqBox wybierz funkcję wejścia
liniowego (line-in). Tchnij życie w swoje prezentacje lub
usiądź wygodnie i rozkoszuj się wspaniałym dźwiękiem.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.philips.com

* 1 MB = 1 milion bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie
mniejsza.
* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania.
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany.
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od
sposobu używania i zastosowanych ustawień.
* Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu
i kompresji 64 kb/s w formacie WMA lub 128 kb/s w formacie
MP3.
* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub
zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

