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

Dźwięk
• 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
• 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: cyfrowy

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3, Windows Media™ Audio
• Obsługa znaczników ID3
• Kodowanie 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: 512
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Zgodna z klasą pamięci masowej
• Pojemność pamięci nagrań MP3: do 120 utworów 

(128 kb/s i 4 min)
• Pojemność pamięci nagrań WMA: do 240 

utworów (64 kb/s i 4 min)

Tuner/odbiór/transmisja
• Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz MHz
• Pamięć stacji: 10
• Pasma tunera: UKF Stereo

Możliwości połączeń
• 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

Akcesoria
• 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
• Pojemność dysku twardego: 50 MB
• System operacyjny komputera: Windows 98 SE, 

2000, ME, XP
• Pamięć RAM: 96 MB RAM
• USB: Wolny port USB

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

Zasilanie
• 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
•

ShoqBox
512 MB*  
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