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Som
• Conversor D/A: 1 bit
• Frequência de resposta: 20 - 20,000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 85 dB
• Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
• Potência de saída: 2 x 4 mW RMS
• Controlo do volume: digital
• Feedback Acústico

Reprodução de Áudio
• Suporte de Reprodução: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Modos de Reprodução de Discos: 50 Faixas 

Programáveis, Reter, Procura de álbum Seguinte/
Anterior, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, 
Repetir uma/álbum/tudo, Aleatório álbum/tudo

• Electronic Skip Protection (CD): 45 segundos
• Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Jolliet
• Magic ESP (CD MP3): 100 segundos
• Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps

Conectividade
• Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
• Auscultadores: 3,5 mm
• Saída de linha: 3,5 mm

Conveniência
• Tipo de Ecrã: LCD
• Indicações: número do álbum, estado da bateria, 

Funções de CD, DBB, ESP, hora, faixa

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Limites de frequência: 87,5 - 108 MHz
• Bandas do Rádio: FM

Acessórios
• Transformador CA/CC: AY3162 (400 mA)
• Auscultadores: AE500 Auscultadores para rádio 

FM
• Acessórios Incluídos: Manual do Utilizador

Dimensões
• Dimensões do cartão principal: 

340 x 165 x 248 mm
• Peso da caixa principal: 4,3 kg
• Quantidade de caixas principais: 6
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

241 x 55 x 152 mm
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do produto (LxPxA): 140 x 140 x 27,5 

mm
• Peso do produto: 0,2 kg

Corrente
• Tipo de bateria: AA, LR6, UM3
•

Leitor de MP3-CD Portátil
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