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Obraz/Displej
• Farba podsvietenia: Biela
• Označenia: Stav batérie, DBB, čas
• Riadky textu: 5
• Rozlíšenie: 128 x 96 pixelov
• Typ: displej LCD

Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Hip Hop, Jazz, 

Pop, Rock
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz Hz
• Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 50 

dB (reproduktor)
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohmy, 

reproduktory), 2 x 3 mW RMS (16 ohmov, 
slúchadlá - nie sú priložené)

• Ovládanie hlasitosti: Digitálny

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Podpora ID3 textu: áno
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a 

VBR
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 8, 11025, 16, 22050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Rýchlosť prenosu WMA: 5 - 192
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8, 11 025, 16, 

22 050, 32, 44,1, 48

Pamäťové médium
• Kapacita pamäte: 1000
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• V súlade s triedou Mass storage: áno
• Kapacita pamäte pre hudbu, MP3: až 250 (128 kb/

s a 4 min.)
• Kapacita pamäte pre hudbu, WMA: až 500 (64 kb/

s a 4 min.)

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: Vstup, 3,5 mm
• Káble: Vstupný kábel

• DC vstup: 5 V, D=3,0 mm
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC/Nabíjačka: viacnapäťový, AC: 

100-240 V, 50-60 Hz, DC: 5 V (AY 3192)
• Káble: Zvukový vstup
• Disk CD-ROM: Správca zariadení, Windows 

Media Player, používateľské príručky
• Puzdro: Cestovné puzdro (mäkké)
• USB kábel: (AY 3841)
• Stručná príručka spustenia: Potlačené

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt: áno

Systémové požiadavky
• Mechanika CD-ROM: áno
• Miesto na pevnom disku: 50 MB
• Operačný systém počítača: Windows XP (SP1 a 

novší)
• Pamäť RAM: 96 MB pamäte RAM
• USB: Voľný port USB

Rozmery
• Rozmery vonkajšej lepenky Š x H x V: 268 x 204 

x 248 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 2
• Rozmery balenia (Š x V x H): 230 mm x 256 

mm x 96 mm mm
• Typ balenia: D-box
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 58 x 53 x 182 mm
• Hmotnosť produktu: 0 350 kg kg

Napájanie
• Typ adaptéra: viacnapäťový (AC: 100 - 240 V, 50 

- 60 Hz)
• Kapacita batérií: 1 600 mAh
• Typ batérie: Li-ion
• Čas nabíjania: 4 hodiny hod
• Čas prehrávania na vnútornú batériu: Až 10 hodín
• Nabíjateľná: áno
•

ShoqBox
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