
Ljudet ger form
Ljud ger form och lägger till en ny dimension till ljudupplevelsen. Du kommer att bli fängslad av den 
unika designen och inspirerande innovationen, och du kommer att häpnas över det oväntat stora 
ljudet från det här lilla men ändå kraftfulla undret som kompletterar din personliga sfär.

Ge ljudupplevelsen nya dimensioner
• Unik, innovativ och mjuk design
• Liten och kompakt för att passa in överallt
• Sofistikerat aluminiumhölje

Oväntad kraft
• Inbyggda högtalare med XSL Acoustics för dynamiskt ljud
• DBB (Dynamic Bass Boost) ger djupare och bättre bas

Lättanvänd
• Pekskärm förenklar navigering
• Digital mottagare med snabbval
• Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
• Fjärrkontroll
Portable sound PSS010
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Ljud
• Fronthögtalare: 2
• Högtalare: Löstagbar tygklädd front
• Högtalartyper: Basreflexhögtalare
• Magnettyp: Neodymium
• Uteffekt (RMS): 2X2 W+4 W
• Ljudförbättring: Avancerat ljudsystem, DBB 

(Dynamic Bass Boost)
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: digital
• Woofer: 1 tum

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, 

Nästa/Föregående spårsökning, Repetera 
spelning, Shuffle-uppspelning

• Typ av CD-inmatning: Motoriserad
• Programmerbara spår: 20

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-antenn
• Antennplacering: Extern
• Automatisk digital kanalsökning
• Frekvensband: FM

Anslutningar
• DC-in: 10 V
• Hörlur: 3.5 mm

Bekvämlighet
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Blå
• Klocka/version: Digital
• Visa siffror: 7
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning, 

Funktionsindikationer, Pekskärmskontroll
• Skärmtyp: LCD

Tillbehör
• AC/DC-adapter
• Tillbehör: Bruksanvisning, Garantibevis
• Fjärrkontroll: 17 tangenter

Storlek
• Förpackningens mått (B x H x D): 

413 x 278 x 313 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

213 x 178 x 213 mm
• Vikt: 3,4 kg
• Vikt inkl. förpackning: 4,4 kg

Övriga data
• Adaptertyp: 10 V 1200 mA
•
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SL Acoustics
hoqBox med XSL Acoustics med dynamiskt ljud och 
raftfull bas. Imponerande ljud produceras genom att 
lar, ljus diskant och mellanregisterljud kombineras 
ed en kraftfull bas. Innovativ användning av 
vancerade element så som titankon och 
eodymiummagnet ger ett ljud som är nästan dubbelt 
å kraftfullt som i en traditionell högtalare av samma 
torlek. Exakt finjustering mellan högtalarelementet, 
en lilla akustiska arkitekturen och kretsarna 
aranterar superbt dynamiskt ljud och optimerar 
asprestanda från minsta möjliga ljudutrymme.

ekskärm
ed pekskärmskontrollerna styr du enheten genom att 

rycka på knapparna som visas på skärmen i stället för 
tt använda de knappar som sitter på enheten. Sätt på 
nheten så att pekskärmsgränssnittet visas på LCD-
kärmen med alla kontroller för enheten. I 
ekskärmskontrollerna kombineras LCD-tekniken med 
ryckkänsliga sensorer och en kraftfull digital 
ikroprocessor. När du med fingret trycker på ett 

peciellt område på skärmen skickas den relevanta 
ignalen till processorn och kommandot utförs 
medelbart.

igital mottagare med snabbval

otorstyrd släde för CD-skivor

BB (Dynamic Bass Boost)
ed DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
usikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör 
asen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De 

ägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga 
olymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så 
tt basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även 
är du skruvar ned volymen.

järrkontroll

iten och kompakt

nik och innovativ design

ofistikerat aluminiumhölje
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