
 

 

Philips GoGEAR
ShoqBox

1 GB*

PSS231
Weg met de stilte

MP3-speler met krachtige luidsprekers
Geniet van het krachtige geluid van de ShoqBox, een compacte MP3-speler met 
ingebouwde luidsprekers met XSL Acoustics. Luister naar maximaal 500 nummers, 
onderweg of met vrienden thuis. Dit is pas muziek!

Krachtig geluid uit een kleine speler
• Ingebouwde luidsprekers met XSL Acoustics voor een krachtig geluid

De vrijheid om overal van muziek te genieten
• Neem 500 nummers mee voor onderweg (1 GB*)
• Een kleine metgezel voor thuis en onderweg
• Ingebouwde oplaadbare batterij

Het gemak van alles-in-een
• Gebruik als draagbare luidsprekers voor muziekspelers of PC's
• PlaysForSure* alleen met Windows XP
• Word wakker met uw eigen muziek of het alarm



 Krachtig geluid door XSL Acoustics
Geniet van een vol geluid en een krachtige bas uit uw 
ShoqBox met XSL Acoustics. Het indrukwekkende 
geluid ontstaat door heldere treble- en middentonen 
te combineren met een krachtige bas. High-tech 
materialen zoals een titanium kegel en een 
neodymium-magneet zorgen voor geluid dat bijna 
twee keer zo krachtig is als geluid van een 
traditionele luidspreker van hetzelfde formaat. De 
precieze afstemming van de luidsprekerdriver, de 
compacte akoestische architectuur en de circuits 
zorgen voor een ongehoord dynamisch geluid en 
optimale basprestaties vanuit de kleine behuizing.

PlaysForSure*
Genieten van uw GoGear-apparaat is eenvoudig met 
PlaysForSure, waarmee u bent verzekerd van 
compatibiliteit met Windows Media Player 10 en 
Windows XP. Met Windows Media Player kunt u 
eenvoudig muziek beheren op uw digitale GoGear-
audiospeler en uw muziekcollectie op uw PC 
automatisch synchroniseren. U kunt tevens kiezen 
uit het meest uitgebreide aanbod op internet door 
een onlinewinkel met het PlaysForSure-logo te 
zoeken. U weet dan zeker dat de muziek die u daar 
hebt aanschaft, geschikt is voor de GoGear-speler.
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Kenmerken

* 1 GB = 1 miljard bytes. De daadwerkelijk beschikbare 
opslagcapaciteit is lager.

* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de 
instellingen.

* De opslagruimte is gebaseerd op 4 minuten per nummer en een 
WMA-codering van 64 kbps of een MP3-codering van 128 kbps.

* Het PlaysForSure-, Windows Media- en Windows-logo zijn 
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft 
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Kabels: Lijningangkabel • Oplaadbaar
•

Beeld/scherm
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Indicaties: Batterijstatus, DBB, tijd
• Tekstregels: 5
• Resolutie: 128 x 96 pixels
• Type: LCD

Geluid
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Hiphop, Jazz, Pop, 

Rock
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz Hz
• Signaal-ruisverhouding: >80 dB (oortelefoon), >50 

dB (luidspreker)
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, 

luidsprekers), 2 x 3 mW RMS (16 ohm, 
hoofdtelefoon - opmerking: hoofdtelefoon niet 
meegeleverd)

• Volumeregeling: digitaal

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Ondersteuning van ID3-tag
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• MP3-voorbeeldsnelheden: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bitsnelheden: 5 - 192
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48

Opslagmedia
• Capaciteit ingebouwd geheugen: 1000
• Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
• Geschikt voor massaopslag
• Capaciteit muziekgeheugen, MP3: maximaal 250 

(128 kbps en 4 min.)
• Geheugencapaciteit voor muziek, WMA: maximaal 

500 (64 kbps en 4 min.)

Connectiviteit
• Aux-ingang: Lijningang, 3,5 mm

• DC-ingang: 5 V, D=3,0 mm
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Accessoires
• AC/DC-adapter/oplader: multivoltage, AC:100 - 

240, 50 - 60, DC: 5 V (AY3192)
• Kabels: Audio-ingang
• CD-ROM: Apparaatbeheer, Windows Media 

Player, gebruikershandleidingen
• Etui: Reisetui (zacht)
• USB-kabel: (AY3841)
• Snelstartgids: Gedrukt

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• CD-ROM-station
• Ruimte op harde schijf: 50 MB
• Besturingssysteem PC: Windows XP (SP1 of 

hoger)
• RAM-geheugen: 96 MB RAM
• USB: Vrije USB-poort

Afmetingen
• Afmetingen omdoos (b x d x h): 268 x 204 x 248 

mm
• Hoeveelheid per omdoos: 2
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 230 

mm x 256 mm x 96 mm mm
• Verpakkingstype: D-box
• Productafmetingen (b x d x h): 58 x 53 x 182 mm
• Gewicht van het product: 0,350 kg kg

Vermogen
• Adaptertype: multivoltage (AC: 100 - 240 V, 50 - 

60 Hz)
• Batterijcapaciteit: 1600 mAh
• Batterijtype: Li-ion
• Oplaadtijd: 4 uur u
• Gebruiksduur interne batterij: Maximaal 10 uur
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