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 ShoqBox thuis of onderweg van een hoogwaardig geluid en een krachtige bass. Er is 

20 MP3's of 240 WMA-nummers en XSL Acoustics zorgt voor een dynamisch geluid. 
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Beeld/display
• 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
• Frequentierespons: 20 - 20.000 Hz Hz
• Signaal/ruis-verhouding: >80 dB (hoofdtel.), >50 

dB (luidspr.)
• 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
• Compressieformaat: 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
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 512
• Ingebouwd geheugentype: NAND-flash
• Compatibel met Mass Storage Class
• Geheugencapaciteit voor muziek, MP3: maximaal 

120 (128 kbps en 4 min.)
• Geheugencapaciteit voor muziek, WMA: 

maximaal 240 (64 kbps en 4 min.)

Tuner/ontvangst/overdracht
• Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz MHz
• Voorkeurzenders: 10
• Tunerbereik: FM-zender

Connectiviteit
• Aux ingang: Lijningang, 3,5 mm
• Kabels: Lijningangkabel (AY3485)
• DC-ingang: 5 V, D=3,0 mm
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Accessoires
• AC/DC-adapter/oplader: multiv, AC:100-240,50-

60,DC:5V(AY3192)
• Kabels: Lijningang (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): Appbeh, Musicm, gbr.handl.
• Opbergtasje: Reisetui (AY4218)
• USB-kabel: (AY3841)

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• CD-ROM-station
• Ruimte op harde schijf: 50 MB
• PC-besturingssysteem: Windows 98SE, ME, 2000, 

XP
• RAM-geheugen: 96 MB RAM
• USB: Vrije USB-poort

Afmetingen
• Afmetingen omdoos (BxDxH): 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
• Afmetingen van het product (BxDxH): 58 x 53 x 

182 mm
• Gewicht van het product: 0.350 kg

Voeding
• Adaptertype: multivoltage (AC: 100-240 V, 50-60 

Hz)
• Batterijcapaciteit: 1600 mAh
• Batterijtype: Li-ion
• Oplaadtijd: 4 u
• Speeltijd op interne batterij: Maximaal 10 uur
• Oplaadbaar
•

ShoqBox
512 MB*  
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