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Dźwięk
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 1-bitowy
• Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• Moc wyjściowa: 2 x 4 mW RMS
• Regulacja głośności: cyfrowy
• Sprzężenie zwrotne

Odtwarzanie audio
• Odtwarzane nośniki: MP3-CD, płyta CD, CD-R, 

CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 

odtwarzania 50 utworów, Wstrzymanie, 
Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, 
Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtw. 
wielokr. ścieżki/albumu/płyty, Odtwarzanie 
losowe albumu/wszystkich

• Elektroniczny system antywst. (CD): 45 sek.
• Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Jolliet
• System antywst. Magic ESP (MP3-CD): 100 sek.
• Kodowanie MP3: 32–320 kb/s

Możliwości połączeń
• Wejście prądu stałego: 4,0 mm, 4,5 V, centralny +
• Słuchawki: 3,5 mm
• Wyjście liniowe: 3,5 mm

Wygoda
• Typ wyświetlacza: LCD
• Wskaźniki: numer albumu, stan akumulatora, 

Funkcje CD, DBB, ESP (Elektroniczny system 
antywstrząsowy), czas, ścieżka

Tuner/odbiór/transmisja
• Zakres częstotliwości: 87,5 – 108 MHz
• Pasma tunera: UKF

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: AY3162 (400 mA)
• Słuchawki: Słuchawki z radiem AE500
• Akcesoria w zestawie: Podręcznik użytkownika

Wymiary
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

340 x 165 x 248 mm
• Waga kartonu zbiorczego: 4,3 kg
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 6
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

241 x 55 x 152 mm
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary produktu (SxGxW): 140 x 140 x 

27,5 mm
• Waga produktu: 0,2 kg

Zasilanie
• Rodzaj baterii: AA, LR6, UM3
•
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