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Bild/visning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Indikationer: Batteristatus, DBB, Tid
• Textrader: 5
• Upplösning: 128 x 96 bildpunkter
• Typ: LCD

Ljud
• Equalizer-inställningar: Klassisk, Hiphop, Jazz, Pop, 

Rock
• Frekvensåtergivning: 20–20 000 Hz Hz
• Signal/brusförhållande: > 80 dB (hörlur), > 50 dB 

(högtalare)
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Uteffekt (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, högtalare), 

2 x 3 mW RMS (16 ohm, hörlurar – Obs! 
Hörlurar ingår ej)

• Volymkontroll: digital

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Tag Support
• MP3-bithastighet: 8–320 kbps och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11 025, 16, 22 050, 

32, 44 1, 48 kHz
• WMA-bithastighet: 5–192
• WMA-samplingsfrekvens: 8; 11,025; 16; 22,050; 

32; 44,1; 48

Lagring
• Inbyggd minneskapacitet: 1000
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Masslagringsklasskompatibel
• Musikminneskapacitet, MP3: upp till 250 (128 kbit/

s och 4 min)
• Musikminneskapacitet, WMA: upp till 500 (64 

kbit/s och 4 min)

Anslutningar
• Aux-in: Line-in, 3,5 mm
• kablar: Line-in-kabel

• DC-in: 5 V, D=3,0 mm
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Tillbehör
• AC/DC-adapter/-laddare: Flerspänning, AC:100-

240 V, 50-60 Hz, DC: 5 V (AY3192)
• kablar: Ljudingång
• CD-ROM: Enhetshanteraren, Windows Media 

Player, användarhandbok
• Fodral: Resefodral (mjuk)
• USB-kabel: (AY3841)
• Snabbstartguide: Utskriven

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav
• CD-enhet
• Hårddiskutrymme: 50 MB
• PC OS: Windows XP (SP1 eller senare)
• RAM-minne: 96 MB RAM-minne
• USB: Ledig USB-port

Storlek
• Yttre kartongmått (B x D x H): 268 x 204 x 

248 mm
• Antal i förpackning: 2
• Förpackningens mått (B x H x D): 

230 mm x 256 mm x 96 mm mm
• Förpackningstyp: D-box
• Produktstorlek (B x D x H): 58 x 53 x 182 mm
• Produktvikt: 0,350 kg kg

Ström
• Adaptertyp: Strömförsörjning (AC: 100-240 V, 

50-60 Hz)
• Batterikapacitet: 1 600 mAh
• Batterityp: Litiumjon
• Laddningstid: 4 timmar tim
• Speltid på internt batteri: Upp till 10 timmar
• Uppladdningsbara
•

ShoqBox
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Specifikationer

Publiceringsdatum  
2009-01-22

Version: 2.0.6

12 NC: 9073 101 02672
EAN: 87 10895 97064 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
PSS23

Produkt

XSL Aco
ShoqBox m
kraftfull ba
klar, ljus dis
en kraftfull 
element så 
ljud som är
traditionell 
finjustering 
arkitekturen
ljud och opt
ljudutrymm

PlaysForS
Det är enke
PlaysForSur
Player 10 o
Windows M
din digitala 
synkroniser
njuta av de
att helt enk
onlinebutike
all musik du

* 1 GB = 1 m
* Batterilivslä

inställningar
* Lagringskap

WMA-kodn
* Logotypern

varumärken
Corporatio
1/00

fördelar

ustics för
ed XSL Aco
s. Imponera
kant och m
bas. Innova
som titanko
 nästan dub
högtalare a
mellan hög
 och kretsa
imerade ba
e.

ure*
lt att njuta
e som är ko
ch Window
edia Player
GoGear-ljud
a din musik
t bredaste u
elt titta efte
n. Sen kan 
 köper där 

iljard byte, de
ngden varierar
.
aciteten baser
ing eller 128 k
a för PlaysFor
 eller registre
n i USA och/e
 mäktigt ljud
ustics med mäktigt ljud och 
nde ljud produceras genom att 
ellanregisterljud kombineras med 
tiv användning av avancerade 
n och neodymiummagnet ger ett 
belt så kraftfullt som i en 
v samma storlek. Exakt 
talarelementet, den lilla akustiska 
rna garanterar superbt dynamiskt 
sprestanda från minsta möjliga 

 av din GoGear-enhet med 
mpatibelt med Windows Media 
s XP. Genom att använda 
 kan du enkelt hantera musik på 
spelare och automatiskt 
samling på datorn. Du kan även 
tbudet av onlineshopping genom 
r PlaysForSure-logotypen i 
du ta det lugnt eftersom du vet att 
fungerar med din GoGear-spelare.

t tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.
 beroende på användning och 

as på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s 
bit/s MP3-kodning.

Sure, Windows Media och Windows är 
rade varumärken som tillhör Microsoft 
ller övriga länder.

http://www.philips.com

