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 excepcional com graves vigorosos do singular ShoqBox portátil em casa e fora dela. 
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Imagem/Visualização
• Cor da retroiluminação: Branco
• Indicações: Estado da pilha, DBB, hora
• Linhas de texto: 5
• Resolução: 128 x 96 pixels
• Tipo: LCD

Som
• Definições do Equalizador: Classic, Hip Hop, Jazz, 

Pop, Rock
• Frequência de resposta: 20-20,000 Hz Hz
• Rácio sinal-ruído: >80dB (auricular), >50dB 

(altifalante)
• Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
• Potência de saída (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, 

altifalantes), 2 x3 mW RMS (16 ohm, 
auscultadores - nota AUSC não incluídos)

• Controlo do volume: digital

Reprodução de Áudio
• Formato de compressão: MP3, Áudio Windows 

Media™
• Suporte de identificação ID3
• Taxa de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxas de amostragem MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 

32, 44.1, 48 kHz
• Taxa de bits WMA: 5 - 192
• Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48

Suporte de armazenamento
• Capacidade da memória incorporada: 512
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Conforme classe armazenamento massa
• Capacidade de memória musical, MP3: até 120 

(128 kbps e 4 min.)
• Capacidade de memória musical, WMA: até 240 

(64 kbps e 4 min.)

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Limites de frequência: 87,5-108 MHz MHz
• Estações pré-sintonizadas: 10
• Bandas do Rádio: FM estéreo

Conectividade
• Entrada Aux: Entrada, 3,5 mm
• Cabos: Cabo em linha (AY3485)
• Entrada CC: 5 V, D=3,0 mm
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Acessórios
• Transformador/carregador CA/CC: mult. 

CA:100-240V 50-60Hz CC:5V(AY3192)
• Cabos: Entrada (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): DM, MJ, manuais utilizador
• Bolsa: Mala de viagem (AY4218)
• cabo USB: (AY3841)

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema
• unidade de CD-ROM
• Espaço do disco rígido: 50 MB
• sistema operativo do PC: Windows 98 SE, 2000, 

ME, XP
• memória RAM: RAM de 96 MB
• USB: Porta USB livre

Dimensões
• Dimensões da caixa exterior (LxPxA): 268 x 204 

x 248 mm
• Quantidade de caixas principais: 2
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 230 

mm x 256 mm x 96 mm mm
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do produto (LxPxA): 58 x 53 x 182 

mm
• Peso do produto: 0.350 kg

Corrente
• Tipo de adaptador: multitensões (CA: 100-240 V, 

50-60 Hz)
• Capacidade da pilha: 1600 mAh
• Tipo de Bateria: Iões de lítio
• Tempo de carga: 4 hr
• Tempo de reprodução: pilha interna: Até 10 horas
• Recarregável
•

ShoqBox
512 MB*  
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