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ранява до 16 часа* музика
дени високоговорители с XSL акустика за динамичен звук

айте навсякъде свое лично пространство
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ече музика с цифровото FM радио с 10 настроени станции
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олзвайте като портативни високоговорители за всякакъв плейър или компютър
ладете се на до 10 часа възпроизвеждане на музика**
дена акумулаторна батерия
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Картина/дисплей
• Цвят на фоновото осветление: бял
• Индикации: Състояние на батерията, DBB, час
• Редове текст: 5
• Разделителна способност: 128 x 96 пиксела
• Тип: LCD

Звук
• Настройки на еквалайзера: Класика, Хип-хоп, 

Джаз, Поп, Рок
• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz Hz
• Съотношение сигнал/шум: >80dB (слушалки), 

>50dB (високогов.)
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 

басите
• Изходна мощност (RMS): 2x2W (4 ом.вис.), 2x3 

mW (16 ом.слуш.)
• Регулиране на силата на звука: цифров

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, Windows 

Media™ Audio
• Поддръжка на ID3 тагове: да
• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Честоти на семплиране при MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Побитова скорост при WMA: 5 - 192
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на вградената памет: 512
• Тип на вградената памет: NAND светкавица
• Съответства на класа външна памет: да
• Капацитет на паметта за музика, MP3: до 120 

(128 kbps и 4 мин.)
• Капацитет на паметта за музика, WMA: до 240 

(64 kbps и 4 мин.)

Тунер/приемане/предаване
• Честотен обхват: 87,5 - 108 MHz MHz
• Предварително настроени станции: 10
• Обхвати на тунера: FM стерео

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX): Линеен вход, 3,5 

мм
• Кабели: Кабел за линеен вход (AY3485)
• вход за прав ток (DC): 5 V, D = 3,0 мм
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB 1.1

Аксесоари
• AC/DC адаптер/зарядно устройство: за 

напреж.:100-240V,50-60Hz;5V(AY3192)
• Кабели: Линеен вход (AY3485)
• CD-ROM: 

(AY4493):Упр.,Musicmatch,ръководства
• Торбичка: Кутия за носене на път (AY4218)
• USB кабел: (AY3841)

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата
• CD-ROM устройство: да
• Капацитет на твърдия диск: 50 MB
• Операционна система на PC: Windows 98 SE, 

2000, ME, XP
• RAM памет: 96 MB RAM
• USB: Свободен USB порт

Размери
• Размери на външния кашон (ШxДxВ): 268 x 204 

x 248 мм
• Количество в общия кашон: 2
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 230 

мм x 256 мм x 96 мм мм
• Тип опаковка: D-box
• Размери на изделието (ШxДxВ): 58 x 53 x 182 

мм
• Тегло на изделието: 0 350 кг

Мощност
• Тип адаптер: за напрежения 100- 240V, 50-

60Hz
• Капацитет на батериите: 1600 mAh
• Тип батерия: литиево-йонна
• Време за зареждане: 4 ч
• Време за възпр. с вътрешна батерия: До 10 часа
• Акумулаторна: да
•

ShoqBox
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