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Bilde/skjerm
• Bakbelysningsfarge: Hvit
• Indikasjoner: Batteristatus, DBB, tid
• Tekstlinjer: 5
• Oppløsning: 128 x 96 piksler
• Type: LCD

Lyd
• Equalizer-innstillinger: Klassisk, Hiphop, Jazz, Pop, 

Rock
• Frekvenssvar: 20–20 000 Hz Hz
• Signal-til-støy-forhold: >80 dB (øretlf.), >50 dB 

(høytt.)
• Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Utgangseffekt (RMS): 2x 2 W RMS (4 ohm, 

høyttalere), 2x 3 mW RMS (16 ohm, 
hodetelefoner. Merk: Hodetelefoner følger ikke 
med)

• Volumkontroll: digital

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, Windows Media™-

lyd
• ID3 Tag-støtte
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• MP3-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bithastigheter: 5–192
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48

Lagringsmedium
• Innebygd minnekapasitet: 1000
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Kompatibelt med masselagringsklasse
• Musikkminnekapasitet, MP3: opptil 250 (128 kbps 

og 4 min)
• Musikkminnekapasitet, WMA: opptil 500 (64 kbps 

og 4 min)

Tilkoblingsmuligheter
• Aux-inngang: Linjeinngang, 3,5 mm

• Ledninger: Linjeinngangskabel
• DC-inngang: 5 V, D=3,0 mm
• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Tilbehør
• AC/DC-adapter/-lader: flersp.,100–240V, 50–60 

Hz, 5V (AY3192)
• Ledninger: Linjeinngang for lyd
• CD-ROM: Enhetsbehandling, Windows Media 

Player, brukerhåndbøker
• Veske: Reiseveske (myk)
• USB-kabel: (AY3841)
• Hurtigstartveiledning: Trykt

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt

Systemkrav
• CD-ROM-stasjon
• Harddiskplass: 50 MB
• PC-operativsystem: Windows XP (SP1 og senere)
• RAM-minne: 96 MB RAM
• USB: Ledig USB-port

Mål
• Ytre mål, eske (BxDxH): 268 x 204 x 248 mm
• Hovedeskekvantum: 2
• Emballasjemål (B x H x D): 230 mm x 256 

mm x 96 mm mm
• Emballasjetype: D-boks
• Produktmål (BxDxH): 58 x 53 x 182 mm
• Produktvekt: 0,350 kg kg

Effekt
• Adaptertype: flerspenning (AC:100–240 V, 50–60 

Hz)
• Batterikapasitet: 1600 mAh
• Batteritype: Li-ion
• Ladetid: 4 timer t
• Spilletid med internt batteri: Opptil 10 timer
• Oppladbar
•

ShoqBox
1 GB*  
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