
Sunetul capătă formă
Sunetul capătă formă și adaugă o nouă dimensiune experienţei audio. Veţi fi intrigat de designul 
unic, de inovaţiile surprinzătoare și de sunetul puternic al acestui minuscul dispozitiv, care se va 
integra perfect in spaţiul dvs. personal.

O nouă dimensiune a experienţei dvs. audio
• Design elegant, unic și inovator
• Amprentă mică, pentru a se integra oriunde
• Carcasă de aluminiu sofisticată

Putere neașteptată
• Boxe încorporate XSL Acoustics, pentru un sunet dinamic
• Dynamic Bass Boost, pentru un bas dramatic, mai profund

Facil de utilizat
• Ecran tactil pentru navigare comodă
• Reglare digitală cu presetări
• Încărcare automată CD
• Telecomandă
Sistem audio portabil PSS010
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Sunet
• Căi boxe frontale: 2
• Caracteristici superioare boxe: Grile textile 

detașabile
• Tipuri de boxe: Sistem de boxe Bass Reflex
• Tip magnet: Neodim
• Putere de ieșire (RMS): 2X2W + 4W
• Caracteristici superioare sunet: Sistem avansat 

de sunet, Dynamic Bass Boost
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: digital
• Woofer: 1 Intrare

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Piesă următoare/anterioară, Repetare redare, 
Redare aleatorie

• Tip încărcător: Automat
• Melodii programabile: 20

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Locaţie antenă: Externă
• Reglare automată digitală
• Mărci de tunere: FM

Conectivitate
• Intrare CC: 10 V
• Căști: 3.5 mm

Confort
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Albastru
• Ceas/Versiune: Digital
• Număr de cifre pe ecran: 7
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate, Indicare funcţie, Control ecran 
sensibil

• Tip ecran: LCD

Accesorii
• Adaptor CA/CC
• Accesorii incluse: Manual de utilizare, Certificat 

de garanţie
• Telecomandă: 17 butoane

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

413 x 278 x 313 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

213 x 178 x 213 mm
• Greutate: 3,4 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 4,4 kg

Alimentare
• Tip adaptor: 10 V 1200 mA
•
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custică XSL
ucuraţi-vă de sunetul dinamic și basul puternic oferite 
e sistemul dvs. ShoqBox cu acustică XSL. Sunetul 

mpresionant este produs prin combinarea sunetelor 
nalte clare, nedistorsionate și a sunetelor medii cu un 
as elastic și puternic. Materialele de ultimă oră (conuri 
e titan și magneţi din neodim) furnizează un sunet cu 
 putere aproape dublă faţă de cea a unui difuzor 
radiţional de aceleași dimensiuni. Sincronizarea 
erfectă, arhitectura acustică de dimensiuni reduse și 
ircuitele de calitate asigură un sunet excepţional și 
ptimizează performanţele basului chiar în cazul unor 
ncinte acustice de dimensiuni minime.

cran tactil
cranul tactil vă permite controlul dispozitivului prin 
impla apăsare a butoanelor de pe ecran în locul celor 
izice. Este suficient să porniţi aparatul, și interfaţa cu 
cran tactil va fi afișată pe ecranul LCD, cu toate 
pţiunile de control. Controlul prin ecran tactil combină 
ehnologia ecranului LCD cu senzorii de presiune și cu 
n puternic microprocesor digital. Când apăsaţi o 
numită zonă de pe ecran, semnalul este transmis 
rocesorului și comanda este executată imediat.

eglare digitală cu presetări

ncărcare automată CD

ynamic Bass Boost
ynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 

uncţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De 
bicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
olumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, 
uncţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
entru ca dvs. să vă puteţi bucura de un sunet 
onsistent chiar și atunci când reduceţi volumul.

elecomandă

mprentă mică

esign unic, inovator

arcasă de aluminiu sofisticată
Sistem audio portabil PSS010/00C

Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs


