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Kép/Kijelző
• Háttérfény színe: Fehér
• Javaslatok: Akku állapota, DBB, idő
• Szövegsorok: 5
• Felbontás: 128 x 96 képpont
• Típus: LCD

Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Hip Hop, 

Jazz, Pop, Rock
• Frekvenciaválasz: 20-20000 Hz Hz
• Jel/zaj arány: >80 dB (fülhallgató), >50dB 

(hangszóró)
• Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, 

hangszórók), 2 x 3 mW RMS (16 ohm, fejhallgató 
- megjegyzés: a fejhallgató nem tartozék)

• Hangerőszabályzó: digitális

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, Windows Media™ 

Audio
• ID3 tag támogatás
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• MP3 mintavételezési sebességek: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5 - 192
• WMA mintavételezési sebességek: 

8,11.025,16,22.050,32,44.1,48

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása: 1000
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Zenei memória kapacitása, MP3: akár 250 (128 

kbs és 4 perc)
• Zenei memória kapacitása, WMA: akár 500 (64 

kbs és 4 perc)

Csatlakoztathatóság
• Aux be: Bemenő vonal, 3,5 mm
• Kábelek: Bemenő vonal kábel
• Egyenáram bemenet: 5 V, D=3,0 mm

• fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: USB 2.0

Tartozékok
• Váltóáram/egyenáram adapter/töltő: 

Többfeszültségű, AC:100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 
DC: 5 V (AY3192)

• Kábelek: Hangbemenet
• CD-ROM: Device Manager, Windows Media 

Player, felhasználói kézikönyvek
• Hordtáska: Hordtáska (puha)
• USB-kábel: (AY3841)
• Gyors áttekintő útmutató: Nyomtatott

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Rendszerkövetelmények
• CD-ROM-meghajtó
• Hely a merevlemezen: 50 MB
• PC OS: Windows XP (SP1 vagy újabb)
• RAM memória: 96 MB-os RAM
• USB: Szabad USB port

Méretek
• Külső kartondoboz méretei (szxméxma): 268 x 

204 x 248 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 2
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 230 

mm x 256 mm x 96 mm mm
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék méretei (sz x mé x ma): 58 x 53 x 182 mm
• Termék súlya: 0,350 kg kg

Áram
• Adapter típusa: többfeszültségű (AC: 100 – 240 V, 

50 – 60 Hz)
• Akkumulátorkapacitás: 1600 mAh
• akku típusa: Li-ion
• Töltési idő: 4 óra óra
• Játékidő belső akkuval: akár 10 óra
• Újratölthető
•

ShoqBox
1 GB*-os  
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s erőteljes mélyhangját. A 
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teljes mély tartomány biztosítja. A 
sér, a neodímium mágnes és 
iájú, innovatív anyagok által 
zel duplája az azonos méretű 
rókénak. Az illesztőprogram, a 
felépítés és az áramköri elemek 
al ez a kis hangdoboz 

 hangzást és optimális mélyhang-

ja a kompatibilitást a Windows 
ammal és a Windows XP 
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s Media Player programmal 
eti zenéit a GoGear digitális 
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