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Hang
• D/A átalakító: 1 bit
• Frekvenciaválasz: 20 - 20 000 Hz
• Jel-zaj arány: > 85 dB
• Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés
• Kimenő teljesítmény: 2 x 4 mW RMS
• Hangerőszabályzó: digitális
• Akusztikus visszajelzés

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Lemezlejátszási módok: 50 darab programozható 

műsorszám, Tartás, Következő/előző album 
keresés, Következő/előző műsorszám keresés, 
Ismétlés: egy/album/mind, Album/összes 
véletlenszerű lejátszása

• Elektronikus rázkódásvédelem (CD): 45 
másodperc

• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet
• Magic ESP (MP3-CD): 100 másodperc
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Csatlakoztathatóság
• Egyenáram bemenet: 4,0 mm, 4,5 V, közép +
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• kimenővonal (line out): 3,5 mm

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Javaslatok: album száma, akkumulátor állapota, 

CD funkciók, DBB, ESP, idő, Műsorszám

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Frekvenciatartomány: 87,5 - 108 MHz
• Hangolási sávok: FM

Tartozékok
• Váltóáram/egyenáram adapter: AY3162 (400 mA)
• Fejhallgató: AE500 FM rádiós fejhallgatóval
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Fődoboz mérete: 340 x 165 x 248 mm
• Fő kartondoboz súlya: 4,3 kg
• Fő kartondoboz mennyisége: 6
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

241 x 55 x 152 mm
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék méretei (sz x mé x ma): 140 x 140 x 27,5 

mm
• Termék súlya: 0,2 kg

Áram
• Akku típusa: AA, LR6, UM3
•
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