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Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 1bitový
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Odstup signál/šum: > 85 dB
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Výstupní výkon: 2 x 4 mW (RMS)
• Ovládání hlasitosti: digitální
• Akustická zpětná vazba: ano

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Režimy přehrávání disků: 50 programovatelných 

skladeb, Funkce Hold, Vyhledávání alba další/
předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí, 
Opakovat jednu skladbu/album/vše, Náhodné 
přehrávání alba/vše

• Electronic Skip Protection (CD): 45 sekund
• Podporované systémy souborů: ISO-9660, Jolliet, 

Formát UDF
• Funkce Magic ESP (MP3-CD): 100 sekund
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Možnosti připojení
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 4,0 mm, 4,5 V, 

střed +
• Sluchátka: 3,5 mm
• Linkový výstup: 3,5 mm

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Indikátory: Číslo alba, Stav baterie, Funkce CD, 

DBB, ESP, Čas, stopa

Příslušenství
• Síťový adaptér: AY3162 (400 mA)
• Sluchátka: Sluchátka do uší AY3806
• Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál

Rozměry
• Kryt: Provedení odolné proti teplu
• Rozměry master kartonu: 178 x 254 x 407 mm
• Hmotnost velkoobchodního balení: 4,5 kg
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 6
• Rozměry balení (Š x V x H): 241 x 65 x 152 mm
• Typ balení: D-box
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 140 mm x 140 mm x 

27,5 mm
• Hmotnost výrobku: 0,2 kg

Napájení
• Doba přehrávání MP3-CD na baterie: 22
• Doba přehrávání CD na baterie: 15
• Typ baterie: AA, LR6, UM3
•

Přenosný přehrávač MP3-CD
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