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Εικόνα/Οθόνη
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Λευκή
• Ενδείξεις: Κατάσταση µπαταριών, DBB, ώρα
• Γραµµές κειµένου: 5
• Ανάλυση: 128 x 96 pixel
• Τύπος: LCD

Ήχος
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: Κλασική, Χιπ χοπ, 

Τζαζ, Ποπ, Ροκ
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20.000 Hz Hz
• Λόγος σήµατος/θορύβου: >80 dB (ακουστικά), 

>50dB (ηχεία)
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Ισχύς (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, ηχεία), 2 x3 

mW RMS (16 ohm, ακουστικά - δεν 
συµπεριλαµβάνεται HP)

• Έλεγχος έντασης: Ψηφιακό

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Υποστήριξη ID3-tag: ναι
• Ρυθµός bit MP3: 8-320 kbps και VBR
• Ρυθµοί δειγµατοληψίας MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 32, 44.1, 48 kHz
• Ρυθµός bit WMA: 5 - 192
• Ρυθµοί δειγµατοληψίας WMA: 8, 11, 025,16, 22, 

050, 32, 44,1, 48

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα ενσωµατωµένης µνήµης: 1000
• Τύπος ενσωµατωµένης µνήµης: NAND Flash
• Συµβατότητα µε κατηγ. µαζικής αποθήκ.: ναι
• Χωρητικότητα µουσικής µνήµης, MP3: έως και 

250 (128kbps & 4 λεπ.)
• Χωρητικότητα µουσικής µνήµης, WMA: έως και 

500 (64kbps & 4 λεπ.)

Συνδεσιµότητα
• Είσοδος Aux: Είσοδος, 3,5 χιλ
• Καλώδια: Καλώδιο εισόδου
• Είσοδος DC: 5 V, D=3,0 χιλ.

• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό/Φορτιστής AC/DC: πολυφασικό, 

AC:100-240 V, 50-60 Hz, DC: 5 V (AY3192)
• Καλώδια: Είσοδος ήχου
• CD-ROM: ∆ιαχείριση συσκευών, Windows Media 

Player, εγχειρίδια χρήσης
• Θήκη: Θήκη µεταφοράς (µαλακή)
• Καλώδιο USB: (AY3841)
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Έντυπο

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς µόλυβδο

Απαιτήσεις συστήµατος
• Μονάδα CD-ROM: ναι
• Χώρος στο σκληρό δίσκο: 50 MB
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows XP 

(SP1 και µεταγενέστερο)
• Μνήµη RAM: RAM 96 MB
• USB: Ελεύθερη θύρα USB

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxΒxΥ: 268 x 204 

x 248 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 2
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 230 

χιλ. x 256 χιλ. x 96 χιλ. χιλ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 58 x 53 x 182 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,350 κ. κ.

Ρεύµα
• Τύπος τροφοδοτικού: πολυφασικό (AC: 100-240 

V, 50-60 Hz)
• Χωρητικότητα µπαταρίας: 1600 mAh
• Τύπος µπαταρίας: Λιθίου
• Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες ώρ.
• Χρόνος αναπαραγωγής µε εσωτ. µπαταρία: Μέχρι 

και 10 ώρες
• Επαναφορτιζόµενη: ναι
•

ShoqBox
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