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• Conversor D/A: 1 bit
• Resposta de freqüência: 20 a 20.000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 85dB
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves
• Potência de saída: 2 x 5 mW RMS
• Controle de volume: digital
• Realimentação acústica

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reprodução de discos: Programação de 

30 faixas, Avanço/retrocesso, Trava, Repetir 
reprodução, Reiniciar reprod. no ponto de 
parada, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Ler

• Proteção eletrônica antichoque(CD): 45

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM
• Faixa de freqüência: 87,5 - 108 MHz

Conectividade
• Entrada DC: 4.0 mm, 4.5 V, centre +
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• Line-out: 3,5 mm

Praticidade
• Tipo de display: Tela de cristal líquido
• Indicações: estado da bateria, Funções do CD, 

DBB, ESP, tempo, faixa

Acessórios
• Fones de ouvido: Fones de ouvido para rádio FM 

AE500
• Acessórios inclusos: Manual do usuário
• Adaptador AC/DC: AY3162(400mA)

Dimensões
• Acondicionamento: Corpo resistente ao calor, 

Folha lenticular
• Dimensões da caixa master: 215 x 345 x 235 mm
• Peso da caixa de embalagem master: 2,5 kg
• Quantidade da embalagem: 3
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

208 x 309 x 65 mm
• Tipo da embalagem: Clamshell
• Dimensões do produto (LxPxA): 

140x140x27,5mm
• Peso do produto: 0.2 kg

Alimentação
• Duração das pilhas para CD: 20
• Tipo de bateria: AA, LR6, UM3
•

CD player portátil
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