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Potrebujete pomoc?
Navštívte lokalitu
www.philips.com/support
kde môžete získať prístup k širokej škále podporných 
materiálov, ako napríklad návod na obsluhu, kurz vo formáte 
flash, najnovšie aktualizácie softvéru a odpovede na často 
kladené otázky.

Alebo vo Veľkej Británii zavolajte na linku starostlivosti o 
zákazníkov na číslo 
0906 1010 017 (£0.15/min) 
na ktorej vám profesionálny tím podpory ochotne pomôže 
vyriešiť prípadné problémy s prehrávačom.



Country Helpdesk Tariff / min Keep ready

Europe

Belgium 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark 3525 8761 Local tariff Forbrugeren’s indkøbsdato, type/model-og serienummer

Germany 0180 5 007 532 €0,12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Spain 902 888 785 €0,15 Fecha de compra e número del modelo e número de serie

Fecha de compra e número del modelo e número de serie

Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Fecha de compra e número del modelo e número de serie

Greek 0 0800 3122 1223 Dxqe�m ��� ��������	
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Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg 26 84 30 00 Local tariff La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Norway 2270 8250 Local tariff Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal 2 1359 1440 Local tariff A data de compra, número do modelo e número de série

A data de compra, número do modelo e número de série

Switzerland 02 2310 2116 Local tariff Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
Sweden

France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Finland 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero

08 632 0016 Local tariff Inköpsdatum, modellnummer och serienummer

UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number

Austria 0820 901115 €0.20 Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer

North America

Canada 1-800-661-6162 Free
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)

USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Date of Purchase, Model number and Serial number

South America

Argentina 11 4544 2047 Local tariff
Brazil 0800 701 02 03

(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)

 Free

Local tariff

Chile 600 744 5477 Local tariff
Mexico 01 800 504 6200 Free

Asia

China 4008 800 008 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number
Hong Kong 2619 9663 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number
Korea 02 709 1200 Local tariff Date of Purchase, Model number and Serial number

Krajina Linka pomoci Tarifa / min. Buďte pripravení
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Vitajte
Informácie o vašom novom
prehrávači
S vaším novým Shoqboxom si môžete vychutnať:

• Prehrávanie digitálnych audio záznamov vo formáte MP3 a WMA zo vstavanej pamäti.

• Line-in režim, umožňujúci prehrávanie vašich obľúbených nahrávok z vášho laptopu či
iného digitálneho prehrávača.

• FM rádio s predvoľbami staníc.

• Budík, ktorý budí vám vyhovujúcim spôsobom, zvonením, hudbou či rádiom.

Viac informácií o spomínaných funkciách nájdete vo zvláštnych kapitolách.
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Doplnkové príslušenstvo
Nasledovné príslušenstvo nie je pribalené k vášmu prehrávaču a je ho možné zakúpiť
samostatne.

Nasledovné príslušenstvo nie je pribalené k vášmu ShoqBoxu a je ho možné zakúpiť
samostatne.  

Môžete ho nájsť na www.philips.com/GoGearshop (Európa) alebo
www.store.philips.com (USA).

Príslušenstvo
váš prehrávač má nasledovné príslušenstvo:
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5V AC/DC (na
striedavý/jednosmer
ný prúd)
Adaptér/nabíjačka
pre viac vstupných
napätí

cestovný obal
na ochranu
vášho
ShoqBoxu

line-in kábel na
prepojenie ShoqBoxu
ku akémukoľvek
zdroju audio signálu,
napr. vášmu laptopu

USB kábel na
prepojenie
ShoqBoxu s
vaším osobným
počítačom

CD-ROM s
Windows Media
Player, Philips
Device Manager a
uživateľskými
príručkami 



Registrácia
Vzhľadom na to, že váš produkt je možné vylepšiť, odporúčame vám zaregistrovať ho na

www.philips.com/register,  aby sme vás mohli informovať, akonáhle sa objavia nové bezplatné

vylepšenia.

Viac informácií
Prosím, navštívte www.philips.com/support alebo www.usasupport.philips.com
(pre obyvateľov USA)

Vložte číslo modelu vášho výrobku, aby ste si mohli prezrieť:

- FAQ, Často kladené otázky

- Najnovšie uživateľské príručky

- Tutoriály

- Najnovší softvér na stiahnutie

- Riadiaci program (manager) pre zariadenia/Súbory na aktualizáciu firmvéru

Číslo modelu a výrobné číslo nájdete na štítku na zadnej strane vášho výrobku, pod zadným

krytom ShoqBoxu.
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Začíname
Prehľad ovládacích prvkov  a  
pripojení

USB
RESET

LINE IN5V DC

USB
RESET

LINE IN5V DC
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1 Ovládanie 3 Tlačidlo Scroll up (Rolovať nahor)/Previous
(Predchádzajúci)/Fast rewind (Rýchle prevíjanie vzad)

4 Scroll down /Next / Fast forward (Rolovať nadol /Ďalší
/ Rýchle pretáčanie)

1 Back to previous level (Späť na predchádzajúcu úroveň)
2 Go to next level (Prejsť na na ďaľšiu úroveň)

2 Ovládanie hlasitosti + Increase volume (Pridať hlasitosť) 
- Decrease volume (Znížiť hlasitosť)

3 Bass boost DBB Zapína alebo vypína funkciu Dynamic Bass Boost, ktorá
zintezívňuje basové tóny.

4 MENU

5 POWER / PLAY  /  2; Stlačte a podržte 2 sekundy pre vypnutie/ zapnutie 
PAUSE ShoqBoxu, Tlačidlo Prehrávanie/Pauza

6 VIEW VIEW Prepína medzi základným menu a obrazovkou
prehrávania hudby/navigačnou obrazovkou

7 Kryt konektorov

8 5V DC Prípojka pre napájanie z nabíjačky/adaptéra
(jednosmerný prúd)

9 Resetovací otvor Ak ShoqBox „zamrzne", stlačte špendlíkom na tomto
mieste.  Poznámka: Vaša hudba sa nestratí.

10 USB USB konektor pre USB2.0 prenos z osobného počítača
do ShoqBoxu.

11 Line in (Vstup) 3,5 mm konektor pre line-in kábel: pripája sa ku LINE
OUT/výstupu pre slúchadlá na laptope či prídavných
zariadeniach.

12 Prípojka pre slúchadlá p / b 3,5 mm konektor pre slúchadlá (nie je pribalený).
Prípojka pre FM anténu (Nie je určené pre PSS231)



Prvé kroky
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Nabíjanie

1 Pripojte dodaný viacnapäťový adaptér/nabíjačku ku vášmu ShoqBoxu cez 5 V

DC konektor na zadnej strane prístroja, pod zadným krytom ShoqBoxu a

následne zapojte opačný koniec do štandartnej zásuvky.

2 Batéria bude nabitá na maximum v priebehu 4 hodín, v prípade, že ju nabí-

jate poprvýkrát a na 70% za 1 hodinu pri rýchlom nabíjaní.

3 Prehrávač je plne nabitý, keď sa zastaví animácia nabíjania a ikona batérie

zobrazuje plnú batériu.

4 Pri plnom nabití, bude ShoqBox schopný prehrávať hudbu do 18 hodín*.

Poznámka: *Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a prí-

padne ich bude potrebné vymeniť.  Źivotnosť batérie a počet nabíjacích cyklov

závisí od používania a nastavení.

Pokiaľ sú batérie takmer prázdne, ozve sa pípanie a na obrazovke sa objaví upo-
zornenie na nízky stav batérií.

Pokiaľ v tomto momente nezačnete ShoqBox nabíjať, prístroj sa automaticky
vypne.
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Inštalácia softvéru

Čo potrebujete pre inštaláciu softvéru:

- Osobný počitač so systemom Windows® XP (SP1 alebo vyšší)

- Pripojenie na internet s Microsoft Internet Explorerom 6.0 alebo vyšším.

- CD-ROM mechaniku

- USB port

- je odporúčané mať na pevnom disku 500 MB voľného miesta

Dôležité!

Vždy nainštalujte softvér z CD, a to a j  keď máte Windows Media Player.  V
opačnom prípade nebudú nainštalované žiadne prídavné nástroje (napr. na
vylepšenie a opravu prehrávača).

1 Vložte CD dodané s vaším výrobkom do CD ROM mechaniky vášho osob-
ného počítača.

2 Pri dokončení inštalácie Windows Media Player a Philips Device Manager
postupujte podľa inštrukcií uvedených na obrazovke.

3 Po inštalácii softvéru môže byť potrebné reštartovať počítač.

4 Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, prejdite obsah CD pomo-
cou prehliadača Windows Explorer a spustite program dvojitým kliknutím na
súbor,  končiaci sa príponou .exe.

Stratili ste vaše CD? Nevadí, obsah CD si možete stiahnuť zo stránky
www.philips.com/support alebo www.philips.com/usasupport (pre obyvateľov
USA).

10
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Pripojenie vášho ShoqBoxu ku PC cez USB port

Otvorte kryt chrániaci konektory v zadnej časti vášho prístroja. Pripojte pribalený

adaptér ku ShoqBoxu a do zásuvky. Menší koniec USB kábla zapojte do vášho

ShoqBoxu a väčší do USB portu vášho počítača.

Počítač rozpozná ShoqBox, čím bude pripravený na prenos hudby.

Prenos hudby

Hudbu je možné do vašeho prehrávača presúvať pomocou programu Windows

Media Player 10. Viac nájdete v časti „Organizácia a synchronizácia hudby pomo-

cou Windows Media Player 10".

Zapnutie a vypnutie

Zapnutie: Stlačte a podržte 2; pokiaľ sa neobjaví obrazovka PHILIPS.

Vypnutie: Opätovne stlačte a podržte 2;.

Poznámka: Vaše zariadenie sa vypne automaticky, pokiaľ s ním počas 10 min nebo-

la vykonaná žiadna operácia a nebola prehrávaná žiadna hudba.

11
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Vyberte skladbu na prehratie

Na výber skladby, ktorá má byť prehratá použite navigačné tlačidlá naľavo od dis-
pleja.

Začnite prehrávanie skladby stlačením 2;. Pre pozastavenie prehrávania (pauzu)
stlačte rovnaké tlačidlo.

Ako je tomu u väčšiny digitálnych prehrávačov, prístroj nemá tlačidlo stop.

Aby ste spoznali základné vlastnosti prístroja, navštívte demo režim.

Demo režim je možné spustiť z akéhokoľvek iného režimu stlačením tlačidla MENU.

Choďte na:
Settings (Nastavenia) > Demo mode
(Demo režim) > Start Demo (Štart
dema) > Yes (Áno)

12
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7

Spustenie dema z

hlavného menu ROOT

Spustenie dema z

menu MUSIC (hudba)

Pre zastavenie dema jednoducho v priebehu demo reÏimu stlaãte a podrÏte tlaãidlo
2;.



Organizácia a prenos hudby
pomocou Windows Media
Player 10
Poznámka: Windows Media Player 10 si vyžaduje operačný systém Windows XP.

Táto kapitola popisuje základné operácie a kroky, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnu-
tie prenosu hudby do vášho ShoqBoxu.

V prípade potreby ďaľších informácií sa prosím obráťte na Nápovedu ku programu Windows
Media Player vo vašom počítači.

Pridávanie skladieb do Knižnice
programu Windows Media Player
Pridávanie skladieb, ktoré už sú vo vašom počítači

1 Spustite program Windows Media Player kliknutím na túto ikonu na pracovnej ploche.
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2 Zvoľte záložku Library (Knižnica) pre prístup do knižnice s médiami.

3 Kliknite na položku Add to Library (Pridať do knižnice) v ľavej dolnej časti obrazovky.

4 Môžete zvoliť pridávanie súborov z adresára, URL, výsledkov vyhľadávania v počítači,
apod.
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Sťahovanie skladieb z CD
Ak chcete preniesť hudbu z CD do vášho prehrávača, je najprv potrebné vytvoriť digitál-
nu kópiu hudby  vo vašom počítači. Toto sa nazýva sťahovanie hudby (ripping).

1 Spustite program Windows Media Player.

2 Vložte Audio CD.

3 Pre zobrazenie skladieb na CD zvoľte záložku Rip (Stiahnuť).

4 Ak je váš počítač pripojený ku internetu, informácie o albume sa stiahnu automat-
icky, a teda nemusíte zadávať názvy skladieb ako aj ďalšie informácie manuálne.

5 Ak sa tak nestane, skontrolujte, či ste pripojený k internetu a kliknite na položku
Find Album Info (Nájsť informácie o albume).

6 Zvoľte hudobné skladby, ktoré chcete stiahnuť, a kliknite na položku Rip Music
(Stiahnuť hudbu) na hornom paneli menu.

7 Hudobné skladby  budú skonvertované do digitálnych kópií a pridané do knižnice 
programu Windows Media Player.
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Synchronizácia obsahu s vaším
prístrojom
Keď po prvýkrát pripojíte prehrávač k vášmu počítaču, program Windows Media Player spustí

sprievodcu nastavením Device Setup Wizard. Môžete zvoliť automatickú alebo manuálnu  

synchronizáciu vášho prehrávača s knižnicou programu Windows Media Player.

Automatická synchronizácia:

Vždy,  keď spustíte program Windows Media Player a pripojíte svoj prehrávač k počítaču,

obsah vášho prehrávača sa aktualizuje automaticky podľa vami zadaných nastavení 

synchronizácie.

Manuálna synchronizácia:

Po pripojení vášho prístroja ku počítaču sa aktualizácia obsahu nezačne, pokiaľ nevyberiete

obsah a nešpecifikujete poradie,  v akom má byť synchronizovaný.

Postup pre nastavenie automatickej synchronizácie

Pripojte prehrávač k vášmu počítaču pomocou priloženého USB kábla.

Spustite program Windows Media Player.

Zvoľte záložku Sync (Synchronizovať). Kliknite na „set up sync" (Nastaviť synchronizáciu).

Objaví sa okno s otázkou „How do you want to synchronize this device?" (Ako chcete

synchronizovať toto zariadenie?) Zvoľte „Automatic" (Automatická). Zvoľte „customize the

playlists that will be synchronized (upraviť zoznamy skladieb, ktoré majú byť  

synchronizované)".

Kliknite na „next" (Ďalší).

Zvoľte položky, ktoré majú byť synchronizované automaticky. Kliknite na „Finish" (Dokončiť).

Automatická synchronizácia je aktivovaná.



Manuálna synchronizácia

1 Spustite program Windows Media Player.

2 Pripojte prehrávač k vášmu počítaču pomocou priloženého USB kábla.

3 Zvoľte záložku Sync (Synchronizovať).

4 Vo vysúvacom menu v pravej časti panelu zvoľte ako cieľ Philips alebo Philips

ShoqBox.

ShoqBox
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5 Ak sa nenachádzajú v zozname, stlačte tlačidlo F5 pre obnovenie zoznamu a následne
skúste znova.

6 Zvoľte záložku Library (Knižnica) pre prístup do knižnice s médiami.

7 Kliknutím zvýraznite skladbu, ktorú chcete skopírovať.

8 Kliknite pravým tlačidlom na skladbu a zvoľte položku Add to (Pridať) > Sync List
(Synchronizačný zoznam).

18



9 Alebo pretiahnite skladbu do Sync List (Synchronizačný zoznam) v pravej časti obrazovky.

0 Synchronizáciu spustíte kliknutím na tlačidlo Start Sync (Spustiť synchronizáciu) v
dolnej časti obrazovky. Priebeh bude zobrazený tesne nad tlačidlom Start Sync
(Spustiť synchronizáciu).

19

TIP

Na prenos hudby do vášho prehrávača odporúčame vždy použiť program Windows
Media Player. Ak však uprednostňujete Windows Explorer, vždy dbajte na to, aby
ste svoju hudbu skopírovali do adresára Médiá/ Hudba, inak sa skladby nezobrazia
vo vašom prehrávači a takisto ich nebude možné spustiť.

✔



Vytvorenie zoznamu skladieb
1 Spustite program Windows Media Player.
2 Zvoľte záložku Library (Knižnica) pre prístup do knižnice s médiami.
3 Kliknutím zvýrazníte skladbu.
4 Kliknite pravým tlačidlom na skladbu a zvoľte položku Add to (Pridať) > Additional

Playlist... (Nový zoznam skladieb...)
5 V dialógovom okne Add to Playlist (Pridať do zoznamu skladieb) zvoľte existujúci zoznam

skladieb alebo kliknite na položku New (Nový) čím pridáte nový zoznam skladieb.
6 Zvolená skladba bude pridaná do zoznamu skladieb.

Prenos zoznamu skladieb
Zoznamy skladieb môžete preniesť do svojho prehrávača pomocou voľby automaticke j  

synchronizácie v programe Windows Media Player.

(Pre detailné inštrukcie pozri „Nastavenie automatickej synchronizácie" na strane 16.

1 Zvoľte záložku Sync (Synchronizovať).
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TIP

Ak chcete zvoliť viacero skladieb, pridržte klávesu <Ctrl> na klávesnici a kliknutím
zvoľte ľubovo.ľný počet skladieb.
Ak chcete v zozname vybrať po sebe nasledujúce skladby, kliknite na prvú sklad-
bu, stlačte a pridržte klávesu <Shift> na vašej klávesnici a následne kliknite na
poslednú skladbu, ktorú chcete vybrať.

✔



2 Kliknite na položku Sync settings (Nastaveie synchronizácie), zvoľte možnosť
Synchronize device automatically (Synchronizovať zariadenie automaticky) a zvoľte
zoznamy skladieb, ktoré chcete zosynchronizovať s prehrávačom.

Spravovanie skladieb a zoznamov skladieb.

Vymazanie skladieb a zoznamov skladieb z knižnice programu Windows Media Player

1 Kliknutím zvýraznite položku.
2 Kliknite pravým tlačidlom a vymažte položku zvolením Delete (Zmazať).

Zmazanie zoznamov skladieb v programe Windows Explorer

1 Pripojte prehrávač k vášmu počítaču.
2 Otvorte Windows Explorer.
3 Zvoľte Philips ShoqBox > Media (Médiá) > Music (Hudba).
4 Zvýraznite zoznamy skladieb, ktoré chcete zmazať, kliknite pravým tlačidlo a zvoľte

Delete (Zmazať).
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TIP

Zoznamy skladieb, ktoré sa nachádzajú na vašom prehrávači ShoqBox, nie je možné
vymazať cez program Windows Media Player. Zoznam skladieb je možné vymazať
jedine cez samotné zariadenie alebo pomocou programu Windows Explorer.

✔



Úprava informácii o skladbe v programe Windows Media Player

1 Zvoľte záložku Library (Knižnica).
2 Zvýraznite stopu, ktorú chcete upraviť, kliknite pravým tlačidlom a zvoľte položku Edit

(Upraviť).
3 Úpravy robte priamo v textových poliach.

Vyhľadávanie skladieb v programe Windows Media Player

1 Zvoľte záložku Library (Knižnica).

2 Zadajte hľadaný reťazec do poľa pre vyhľadávanie.

3 Pre naštartovanie vyhľadávania kliknite na tlačidlo Search (Vyhľadávať).

4 Zobrazí sa zoznam skladieb obsahujúcich hľadaný reťazec.

5 Nájdené skladby môžete prehrávať, prenášať, vymazať, pridať do zoznamu
synchronizácie, atď.
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TIP

Viac informácií o prenose hudby v programe Media Player 10 nájdete v
pomocníkovi, kde zvolíte Help (Pomocník) > Synchronizing content to devices
(Synchronizácia obsahu so zariadeniami).

✔



Základné menu ShoqBoxu
Po zapnutí vášho ShoqBoxu sa zobrazí základné menu, ktoré obsahuje nasledovné položky:

Music (Hudba) na prehrávanie hudobných skladieb v digitálnom formáte.

Line-in (Vstup) pre použitie reproduktorov ShoqBoxu na prehrávanie hudby z ľubovoľného

externého zariadenia ako napr. laptopu, resp. iného digitálneho prehrávača.

Alarm (Budík) pre vstup do funkcie budenia.

Viac informácií o spomínaných funkciách nájdete vo zvláštnych kapitolách.
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Základné ovládanie  ShoqBoxu
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Základné ovládanie Ovládacie tlačidlá

Zapnutie/vypnutie zariadenia Stlačte a podržte tlačidlo 2;

Výber Hudby/rádia/line-in vstupu Pre zvýraznenie a výber stlačte tlačidlo VIEW

Vstup/opustenie obrazovky menu Stlačte tlačidlo MENU

Prechádzanie a prehliadanie 3,  4,  1,  2 pre posun hore, dole, vľavo a napravo

Prechádzanie rôznymi úrovňami Pre nasledujúce stlačte 2 a pre predchádzajúce 1
menu

Prehrávanie hudby Zvýraznite váš výber a stlačte 2;

Pozastavenie prehrávania hudby Počas prehrávania stlačte tlačidlo 2;

Ovládanie hlasitosti Stlačte VOLUME + / –

Rýchle pretáčanie skladby Stlačte a podržte tlačidlo 4

Spätné pretáčanie skladby Stlačte a podržte tlačidlo 3

Prehrávanie nasledujúcej alebo Potlačte tlačidlo 4 pre nasledujúce a tlačidlo 3 pre 
predchádzajúcej skladby predchádzajúce

Ak chcete zistiť viac informácií Stlačte počas prehrávania tlačidlo 2
o stope



Prehrávanie hudby na ShoqBoxe
Pre vstup do funkcií pre výber hudby stlačte v základnom menu  2.

Hudobnú knižnicu v ShoqBoxe je možné prehľadávať prostredníctvom nasledovných funkcií,
viď. záber obrazovky.

Keď nájdete skladbu, ktorú chcete prehrávať, uistite sa, že ste ju vyznačili a stlačte 2; .
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Ikony na displeji ShoqBoxu 

Indikácia stavu batérie
Upozornenie na vybitie batérie: objaví sa, keď je batéria takmer vybitá. 
Použite 5 V adaptér na nabitie alebo prevádzku vášho prístroja Shoqbox ,  
inak sa zariadenie do minúty vypne.

Batéria je nabitá do jednej tretiny

Batéria je nabitá na dve tretiny

Batéria je plná

zobrazí sa pri nabíjaní batérie

zobrazí sa pri napájaní plne nabitého prístroja cez adaptér
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Hudobný režim Režim line in (Vstup)

Budík Ekvalizér

< Možný návrat na predchádzajúcu > Možný prechod na nasledujúcu
úroveň menu/knižnice úroveň menu/knižnice

Funkciu je možné zvoliť Zvolená funkcia 

Repeat 1 (Opakovanie 1) Repeat all (Opakovanie všetkých 
skladieb)

Shuffle (Náhodné prehrávanie skladieb) Funkcia Dynamic Bass Boost je
aktivovaná

Displej ShoqBoxu využíva ikony, popísané v doleuvedenej tabuľke:



Uživateľské nastavenia
1 Stlačte tlačidlo MENU pre zobrazenie položiek menu Stlačte 3 pre posun hore alebo

4 pre posun dolu k zvolenej položke. Stlačte 2 pre nasledujúcu a 1 pre
predchádzajúcu úroveň menu.

2 Stlačte 2 pre kontrolu a potvrdenie vybratej položky .

3 Stlačte tlačidlo MENU alebo 1 pre odchod z obrazovky menu.

Možnosti pre každé nastavenie sú zobrazené na displeji ShoqBoxu.

Tučné písmo označuje štandartné nastavenie.  

Režim Level(Úroveň)1 Level(Úroveň)2 Level(Úroveň)3   Level(Úroveň)4
Štandartné nastavenie je vyznačené hrubým písmom.

Music Shuffle / Repeat Repeat 1
(Hudba) (Náhodné prehrávanie (Opakovanie 1)

skladieb / Opakovanie)

Repeat all
(Opakovanie všetkých skladieb)

Shuffle & Repeat
(Náhodné prehrávanie skladieb & Opakovanie)

Shuffle (Náhodné prehrávanie skladieb)

Vypnuté
Playscreen info Show next track

(Ukázať nasledujúcu skladbu na obrazovke prehráva-
nia)

Ukázať číslo skladby

Bežný Spánkový časovač Vypnuté
15 minút

30 minút

60 minút
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Ekvalizér nastavený na Rock

HipHop

Jazz

Tanečná hudba

Funk

Vypnuté
Nastavenia Displeja Podsvietenie 5 sekúnd

10 sekúnd

30 sekúnd

Vypnuté

Kontrastu Úroveň 6 -  1

Šetrič obrazovky Vypnuté
30 sekúnd

1 minúta

2 minúty

Automatické 30 sekúnd
vypnutie

2 minúty

5 minúty

10 minúty
Hodiny Čas a Deň Deň/Hodina/Minúta 

12 / 24 hodín 12-hodín
24-hodín
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Režim Level(Úroveň)1 Level(Úroveň)2 Level(Úroveň)3   Level(Úroveň)4



Jazyk English(Angličtina)

Franćais(Francúžština)

Italiano(Taliančina)

Deutsch(Nemčina)

EspaĖol(Španielčina)

Portuguźs

Nederlands(Holandština)

Svenska(Švédčina)

Information(Informácie)

Obnoviť továrenské nastavenia Nie

Áno

Demo režim Áno

Nie
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Režim Level(Úroveň)1 Level(Úroveň)2 Level(Úroveň)3   Level(Úroveň)4



Podrobnosti o používaní
prístroja
Hudobný režim
Do vášho prehrávača bolo vopred nahraných niekoľko hudobných skladieb. Svoju kolekciu
hudby v digitálnom formáte môžete z počítača do svojho prehrávača preniesť pomocou
programu Windows Media Player.

Viac informácií o prenose hudby je možné nájsť v predchádzajúcich častiach príručky.

Po nahraní skladieb vo formáte MP3 alebo WMA z počítača do ShoqBoxu, k nim môžete
v ShoqBoxe pristupovať 5timi rôznymi spôsobmi.

1 Stlačte tlačidlo VIEW a zvoľte tlačidlo MUSIC pre vstup do hudobného režimu.

2 Pre posun smerom hore či dole ku vašej voľbe, stláčajte navigačné tlačidlá naľavo od
displeja.

3 Stlačte 2 pre výber položky alebo pre prechod na ďaľšiu, alebo 1 pre prechod do
predchádzajúcich úrovní knižnice.

4 Stlačte tlačidlo 2; pre prehratie vášho výberu.

5 Objaví sa obrazovka prehrávania hudby.
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6 Na tejto obrazovke môžete stlačiť 2 pre zobrazenie informácií o práve prehrávanej a
nasledujúcej skladbe.

Nastavenia hudobného režimu

Štandartné nastavenie obrazovky prehrávania je možné zmeniť tak, aby namiesto názvu nasle-
dujúcej skladby  zobrazovala počet skladieb vo výbere.

Choďte na

MENU -  PLAYSCREEN INFO -  Show next track(default) (Zobraziť nasledujúcu skladbu)
(predvolené)

alebo

MENU -  PLAYSCREEN INFO -  Show track number (Ukázať číslo skladby)
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Režim Line-in (Vstup)
Váš ShoqBox môžete použiť ako výkonný minireproduktor:

1 Pomocou dodaného audiokábla prepojte LINE IN vstup na ShoqBoxe  a  
LINE OUT / p ýstup na príslušenstve.

2 Na ShoqBoxe stlačte VIEW a zvoľte line in pre vstup do Line in režimu.

3 Pre spustenie prehrávania použite ovládacie prvky vášho doplnkového príslušenstva.

4 Prispôsobte hlasitosť ako na ShoqBoxe tak na príslušenstve.

Ak aktivujete Line-in režim bez zapnutia príslušenstva, laptopu či iného digitálneho 
prehrávača, zobrazí sa chybové hlásenie.
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Čas a dátum na ShoqBoxe
Čas sa zobrazuje v 12 a 24-hodinovom režime. Štandartne je nastavený 12-hodinový režim.

Pred využitím možností budíka budete najskôr musieť nastaviť hodiny a dátum.

1 V ktoromkoľvek režime vstúpte do menu :  Settings (Nastavenia) >  Clock (Hodiny)
>  Time and date (Čas a dátum) > ...

2 Zvýraznite v menu položku, ktorú chcete nastaviť.

3 Pre nastavenie dňa/hodín/minút stlačte tlačidlo 3 alebo 4.

Keď je ShoqBox pripojený do siete,  budete čas vidieť na displeji.

Príklad nastavenia v 24-hodinovom režime    Príklad nastavenia v 12-hodinovom režime 

Režim budíka
ShoqBox je možné používať ako budík. Predtým, než aktivujete budík sa uistite, že ste
správne nastavili hodiny a dátum.

Počas zvukového signálu budíka sa preruší aktuálny režim prístroja ShoqBox (napr.
hudba/vstup).
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1. Budík spustíte zvolením položky Alarm (Budík) na obrazovke základného menu.

2. Zvoľte ON alebo OFF

3. Ak zvolíte ON, presuniete sa obrazovku hlavných nastavení budíka. Na obrázku 
obrazovky dole je budík nastavený na 10:00
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Nastavenie času budenia - pre uživateľov s nastaveným 12-hodinovým AM/PM režimom

> > >

Hodinu a minútu budenia a voľbu AM/PM je potrebné nastaviť zvlášť.
Nastavenie času budenia - pre uživateľov s nastaveným 24-hodinovým režimom

> >

Hodinu a minútu budenia je potrebné nastaviť zvlášť.
Nastavenie opakovania budenia

>
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Time (Čas) Set Alarm time Na uvedenom príklade obrazovky je 
(Nastaviť budík) čas budenia 10:00

Repeat (Opakovanie) Set Alarm frequency Na uvedenom príklade obrazovky je 
(Nastaviť opakovanie budenia) opakovanie budenia denne

Source (Zdroj) Set Alarm sound Na uvedenom príklade obrazovky je 
(Nastaviť zvuk budíka) zvuk budenia Music (Hudba)

Nastavenie budíka Funkcia Ukážka obrazovky



Nastavenie opakovania budenia môžete urobiť podľa nasledujúcej tabuľky:

Budík bude vo zvolenom zvukovom režime znieť 2 minúty a potom prejde do režimu

„Auto snooze" (automatického vypnutia). Budík v režime automatického vypnutia ostáva

aktívny a opakuje budenie každých 10 minút, až kým budenie nezrušíte.

Automatické vypnutie sa po hodine vypne.

Nastavenie zvuku budenia - Music (Hudba)

Môžete si zvoliť, ktorý zdroj hudby chcete používať na budenie.

S použitím navigačných tlačidiel naľavo od displeja nastavte zvuk budenia na základe doleuve-

dených obrazoviek, slúžiacich ako príklad.

Ak zvolíte Music (Hudba), môžete vybrať špecifickú skladbu, zvolíte ju prechodom o jednu

úroveň nižšie v položke menu za Artists/Albums (Interpreti/albumy) (viď. obrazovky 4 a 5 nižšie).
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Daily (Denne) Budík sa bude zapínať každý deň

Weekend(Cez týždeň ) Budík sa bude zapínať každý deň od pondelka do piatka

Weekend(Cez víkend) Budík sa bude zapínať vždy v sobotu a v nedeľu



Obrazovka 1 Obrazovka 2 Obrazovka 3 Obrazovka 4

> > >

Obrazovka 5

>
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Nastavenie zvuku budenia - Buzzer (Pípanie)

Ako zvuk budenia môžete zvoliť pípanie.

S použitím navigačných tlačidiel naľavo od displeja nastavte Buzzer (Pípanie) na základe
doleuvedených obrazoviek, slúžiacich ako príklad.

> >

Automatické vypínanie budíka

Po zapnutí bude budík znieť 2 minúty. Ak počas týchto dvoch minút nestlačíte žiadne
tlačítko, ShoqBox sa sám vypne.  Počas automatického vypnutia sa bude budenie opakovať
každých 10 min v trvaní 2 minút.

Deaktivácia automatického vypínania budíka

Automatické vypínanie sa automaticky deaktivuje po 1 hodine.

Vypínanie budíka počas budenia

Stlačenie lubovoľného tlačidla počas zvonenia budíka, vyvolá doleuvedené hlásenie.

Ak stlačíte lubovoľné tlačidlo,  budík prestane zvoniť.
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Aktualizácia vášho 
prehrávača
Váš prehrávač je ovládaný interným programom tzv.  firmvér. Nové verzie firmvéru môžu

byť vydané aj po tom, čo ste si kúpili svoj prehrávač.

Softvérový program Philips Device Manager monitoruje stav  firmvéru  vo vašom prehrávači

a upozorní vás, ak je k dispozícii nová verzia. Na to je potrebné pripojenie k internetu.

Nainštalujte Philips Device Manager z priloženého CD alebo stiahnite jeho najnovšiu verz-

iu z adresy www.philips.com/support alebo www.usasupport.philips.com (pre obyvateľov

USA).

Vždy,  keď pripojíte svoj prehrávač k počítaču, Philips Device Manager sa automaticky pripo-

jí na internet a skontroluje dostupné aktualizácie.
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Manuálne skontrolujte, či je váš
firmvér aktuálny

1 Zapojte váš prehrávač do siete pomocou priloženého AC/DC adaptéra.

2 Pripojte prehrávač k počítaču.

3 Spustite program Philips Device Manager cez Start (Štart) > Programs (Programy)

> Philips Device Manager. Program Philips Device Manager (Ovládač zariadení Phillips)

môžete tiež spustiť dvojitým kliknutím na nižšie uvedenú ikonu na pracovnej ploche.

4 Zvoľte zariadenie.

5 Kliknite na Update (Aktualizovať).
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Riešenie problémov
Po prenose sa v mojom prehrávači nenachádza žiadna hudba
Ak neviete nájsť skladby, ktoré ste preniesli do svojho prehrávača, skontrolujte nasledovné:

1. Prenášali ste skladby pomocou programu Windows Media Player? Súbory prenesené iným
spôsobom budú rozpoznávané len ako dátové súbory. Nezobrazia sa v hudobnej knižnici
vášho prehrávača a takisto ich nebude možné prehrať.

2. Sú vaše skladby  vo formáte MP3 alebo WMA? Iné formáty nie je na prehrávači možné
prehrať.

Môj prehrávač ShoqBox „zamrzol".
Váš prehrávač môže výnimočne „zamrznúť". Zachovajte kľud. Jednoducho vložte špendlík do
otvoru RESET, umiestnenom zozadu Shoqboxu, stlačte a podržte až kým sa prístroj nevyp-
ne.  Potom stlačte vypínač, aby sa prístroj reštartoval.

Obsah prehrávača sa nevymaže.

Ak sa nič nestane, dobíjajte batériu aspoň 4 hodiny a snažte sa ho znovu zapnúť alebo
zresetovať. Ak je tento postup neúčinný, možno bude potrebné váš prehrávač opraviť
pomocou programu  Philips Device Manager.  

Pri oprave prístroja programom Philips Device Manager postupujte nasledovne
1 Pripojte váš prehrávač k počítaču. Spustite Philips Device Manager cez Start (Štart) >

Program (Programy)  > Philips Device Manager.
Vo vysúvacom menu zvoľte váš produkt.

2 V hlavnom okne zvoľte Repair (Opraviť).
Vašu voľbu potvrďte stlačením OK. Akonáhle Philips Device Manager ukončí spojenie s
vaším zariadením, budete vyzvaný na jeho odpojenie od počítača.

3 Akonále je USB kábel odpojený, automaticky sa začne obnova firmvéru. Proces je

ukončený keď sa zariadenie reštartuje a zobrazí štartovaciu obrazovku. 
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S
Počas opravy bude vymazaná všetka hudba a iný obsah!
Pred obnovou/opravou si prosím zálohujte všetky vaše súbory.



Môj prehrávač je plný a je v ňom menej skladieb, ako som predpokladal.
Váš prehrávač má vstavanú pamäť, do ktorej ukladá skladby. Skontrolujte číslo modelu, aby

ste zistili skutočnú kapacitu pevného disku. Viac skladieb budete môcť uložiť do prehrávača,

ak použijete skladby  vo formáte WMA v kvalite 64 kbps a variabilným dátovým tokom.
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Bezpečnosť a údržba
Údržba

Aby sa predišlo poškodeniu alebo poruche:

- Nevystavujte prístroj nadmernému teplu produkovanému vykurovacími zariadeniami či

priamym slnečným svetlom.

- Nenechajte váš prehrávač padnúť a dávajte pozor, aby naň nepadli iné predmety.

- Nevystavujte váš prehrávač vode. Nevystavujte slúchadlá a oddelenie na batérie vode,

kedže voda, ktorá prenikne dnu môže sposobiť vážnu poruchu.

- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén alebo abrazí-

va, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu prehrávača.

- Aktívne mobilné telefóny  v  blízkosti môžu spôsobiť rušenie zariadenia.

- Zálohujte vaše súbory. Uistite sa prosím, že ste si uchovali originály súborov, ktoré ste

nahrávali do vášho zariadenia. Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za žiadne straty

údajov v prípade poškodenia produktu resp. v prípade nemožnosti dostať z prístroja

údaje v čitateľnej forme.

- Aby ste predišli problémom, súbory organizujte (prenos, vymazávanie, atď.) len pomo-

cou pribaleného hudobného softvéru!

Informácie o prevádzkových a skladovacích teplotách

- Prístroj používajte na miestach, kde sa teplota vždy pohybuje medzi 0 a 35ľC (32ľ a

95ľF).

- Prístroj skladujte na miestach, kde sa teplota vždy pohybuje medzi -20ľ a 45ľC (-4 a 113ľF).

- V podmienkach s nízkymi teplotami sa môže znížiť životnosť batérie.

- Pri používaní slúchadiel buďte opatrní (nie je dodávané so ShoqBoxom).
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Ochrana sluchu

Hudbu počúvajte pri strednej hlasitosti. Príliš hlasné prehrávanie zvuku cez slúchadlá môže

poškodiť váš sluch. Pre tento produkt odporúčame slúchadlá Philips (predávané zvlášť).

Dôležité (pre modely s pribalenými slúchadlami):

Philips garantuje, že jeho audioprehrávače vyhovujú maximálnej sile zvuku stanovenej rele-

vantnými regulačnými orgánmi v prípade, že sú používané s originálnymi slúchadlami, dodá-

vanými s produktom. V prípade, že je potrebné slúchadlá vymeniť, odporúčame obrátiť sa

na vášho predajcu, aby ste dostali taký istý model, aký bol pôvodne dodaný firmou Philips.

Bezpečnosť používania v doprave

Zariadenie nepoužívajte počas riadenia vozidla alebo jazdy na bicykli, pretože môžete spô-

sobiť dopravnú nehodu.
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Informácie o autorských právach
- Všetky obchodné alebo ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
- Nepovolené kopírovanie akýchkoľvek nahrávok, či už sťahovaním z internetu, alebo z

CD je porušením autorských práv a medzinárodných dohôd.
- Nepovolené robenie kópií materiálov chránených proti kopírovaniu vrátane počítačových

programov, súborov, vysielaní a zvukových nahrávok môže predstavovať porušenie
autorských práv a naplniť skutkovú podstatu tresného činu. Toto zariadenie nemôže byť
používané na podobné účely.

- Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo registrované obchodné
značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

DÔLEŽITÉ!
Tento produkt je chránený určitými právami duševného  vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Používanie alebo distribúcia takejto technológie mimo tohto produktu je bez
licencie od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej dcérskej spoločnosti Microsoft zakázaná.

Poskytovatelia obsahu používajú technológiu správy digitálnych práv pre aplikáciu Windows
Media, ktorá je v tomto zariadení obsiahnutá ("WM-DRM"), aby chránila integritu ich obsahu
("zabezpečený obsah") a aby sa nezneužilo ich duševné  vlastníctvo, vrátane autorského práva
v danom obsahu.  Toto zariadenie používa softvér WM-DRM na prehrávanie zabezpečeného
obsahu ("softvér WM-DRM").  Ak sa narušilo zabezpečenie softvéru WM-DRM v tomto
zariadení, spoločnosť Microsoft môže zrušiť (buď na vlastné požiadanie alebo na požiadanie
vlastníkov zabezpečeného obsahu ("vlastníci zabezpečeného obsahu")) právo softvéru WM-
DRM získavať nové licencie na kopírovanie,  zobrazovanie a/alebo prehrávanie zabezpečeného
obsahu.  Zrušenie môže tiež vášmu zariadeniu zabrániť schopnosti prenášať, ukladať, kopíro-
vať, zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah, ktorý ste si predtým uložili vo vašom
zariadení.  Zrušenie neupravuje schopnosť softvéru WM-DRM prehrávať nechránený obsah.
Do vášho zariadenia sa zašle zoznam zrušeného softvéru WM-DRM vždy,  keď stiahnete
licenciu pre zabezpečený obsah z Internetu alebo z počítača.  Spoločnosť Microsoft môže
v súlade s takouto licenciou na požiadanie vlastníkov zabezpečeného obsahu tiež stiahnuť

45



zoznamy zrušení na vaše zariadenie, ktoré môžu vášmu zariadeniu znemožniť  schopnosť
kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah.

V prípade zrušenia sa spoločnosť Philips pokúsi sprístupniť softvérové aktualizácie, aby
obnovila niektoré alebo všetky schopnosti vášho zariadenia prenášať, ukladať, získavať príst-
up,  kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah.  Avšak schopnosť sprís-
tupňovať takéto aktualizácie nezáleží výlučne od spoločnosti Philips.   Spoločnosť Philips
negarantuje, že po zrušení budú takéto softvérové aktualizácie dostupné.  Ak takéto aktu-
alizácie nie sú dostupné, vaše zariadenie nebude schopné prenášať, ukladať, kopírovať, zobra-
zovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah - dokonca ani ten  zabezpečený obsah, ktorý
ste si predtým uložili do zariadenia.

Okrem toho dokonca aj v prípade, že takéto softvérové aktualizácie sú dostupné, nemusia
umožniť vášmu zariadeniu prenášať, ukladať, kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať
zabezpečený obsah, ktorý ste si predtým uložili na zariadení. V niektorých prípadoch budete
môcť prenášať obsah z počítača. V iných prípadoch si budete musieť opätovne zakúpiť už
predtým získaný zabezpečený obsah.  

Sumarizovane - spoločnosť Microsoft, vlastníci zabezpečeného obsahu a dodávatelia
zabezpečeného obsahu vám môžu zabrániť v prístupe, alebo obmedziť váš prístup k
zabezpečenému obsahu.  Môžu tiež zabrániť vášmu zariadeniu prenášať, ukladať, kopírovať,
zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah aj vtedy,  keď ste si za neho zaplatili a
získali ho.  Ani váš súhlas ani súhlas alebo schválenie od spoločnosti Philips nie sú potreb-
né, aby ktokoľvek  z nich zakázal, odoprel, alebo inak obmedzil váš prístup k zabezpečené-
mu obsahu, alebo znemožnil  schopnosť vášho zariadenia prenášať, ukladať, získavať príst-
up,  kopírovať, zobrazovať a/alebo prehrávať zabezpečený obsah.  Spoločnosť Philips
nezaručuje,  že budete môcť prenášať, ukladať, získavať prístup,  kopírovať, zobrazovať a/alebo
prehrávať zabezpečený obsah.
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Likvidácia starého produktu
Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov  a  komponentov, ktoré
je možné recyklovať a znova využiť.

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená
to, že tento produkt pokrýva Európska smernica 2002/96/EC.

Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elek-
tronických výrobkov.

Prosím, riadte sa podľa miestnych nariadení a nevyhadzujte staré zariadenia spolu bežným
domácim odpadom. Správna likvidácia starých produktov pomôže pri prevencii negatívnych
dopadov na životné prostredie a zdravie ľudí.

Ochrana životného prostredia
Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Urobili sme všetko preto, aby obal
mohol byť rozdelený na rovnorodé materiály: kartón, PS, PE a PET.

Prístroj je vyrobený z takých materiálov, ktoré je možné znovu spracovať, keď demontáž 
vykonáva špeciálne vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyčerpané napájacie články 
a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do
vhodných nádob na odpadky

Úpravy
Úpravy neschválené výrobcom môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na
používanie tohto zariadenia.

Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoločenstva o poruchách v rádiovej frekvencii.
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Technické parametre
Obrázok / Displej Typ displeja: LED

Podsvietenie: Biela superjasná LED dióda
Počet riadkov: 5
Rozlíšenie: 128 x 96 pixelov
Indikácia: Stav batérií, čas, budík, Dynamic Bass Boost
Jazyková podpora: Angličtina, Francúzština, Taliančina, Nemčina,

Španielčina, Flámčina, Švédčina, Portugalčina,
zjednodušená Čínština, tradičná Čínština,
Japončina, kórejčina.

Zvuk Výstupný výkon: 2 x 2 W RMS (reproduktory, 4 ohm)
2 x 3 mW RMS (slúchadlá, 16 ohm)

Zosilovač: 2 kanálový po 2 W Trieda D
Technológia skvalitnenia zvuku:

Dynamic Bass Boost (DBB)
Ekvalizér : 6 pásiem
Nastavenia ekvalizéra: Rock, Pop, Jazz, Hiphop, Classic, Normál
Kontrola hlasitosti: Digitálna
Pomer signálu a šumu: > 80 dB (slúchadlo),

>50 dB (reproduktor)
Rozsah frekvencií: 20 Hz-20 KHz

Prehrávanie zvuku Formát kompresie:MP3, WMA
Podpora ID3 Tagu: Názov skladby, meno autora, meno

albumu, meno súboru
MP3 kódovanie: 8-320 kbps a variabilný dátový  

tok - bitrate (VBR)
Vzorkovacie frekvencie MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
WMA kódovanie: 5-192 kbps
Vzorkovacie frekvencie WMA:8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz
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Úložné médiá Dostupná pamäť:

PSS231 - 1GB** (uchová a prehrá do 500 skladieb)

Typ vstavanej pamäte: NAND Flash

Prípojky DC vstup: 5  V, D = 3,0 mm

Slúchadlá: 3,5 mm

USB+: typ B, 5P, podpora USB 2,0 

Line in(Aux in) vstup: 3,5 mm

Napájacieho Typ adaptéra: viacnapäťový (AC: 100-240 V, 50-60 Hz)

Typ batérie: vstavaná Li-ion nabíjateľná batéria

Kapacita batérie: 1600 mAh

Výdrž batérie pri prehrávaní: 18 hodín*

Čas nabíjania: 4 hodiny

Výmena batérií: len v servisnom stredisku Philips

Systémové požiadavky Osobný počitač so systemom Windows® XP (SP1 alebo vyšší)

Pripojenie na internet s programom Microsoft Internet Explorer

6.0 (alebo vyšším)

CD-ROM mechanika

USB port

je odporúčané mať na pevnom disku 500 MB voľného miesta
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*  Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a prípadne ich bude potreb-

né vymeniť.  Źivotnosť batérie a počet nabíjacích cyklov závisí od používania a nastavení.

**  1GB = 1 miliarda bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.

1MB = 1 milión bajtov; dostupná úložná kapacita bude menšia.

Nie je možné využiť kapacitu pamäte úplne,  keďže jej časť je vyhradená pre prehrávač. 

Úložná kapacita pri 4 minútach na skladbu a kódovaní 64 kbps WMA alebo 128

kbps MP3.

+  Skutočná rýchlosť prenosu sa môže líšiť v závislosti od operačného systému a  konfig-

urácie softvéru.

Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácií produktu bez pred-

chádzajúceho upozornenia.

Všetky práva vyhradené.

50



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. 

or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com  Printed in China
wk6112



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF0072006500730061006d0070006c00650020003400350030006400700069002c0020006a0070006700200068006900200063006f006d00700072006500730073>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


