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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 4mW RMS
• Controle de volume: digital
• Realimentação acústica

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD de MP3, CD, CD-R, 

CD-RW, WMA
• Modos de reprodução de discos: Programação de 

50 faixas, Trava, Pesquisar próximo álbum/álbum 
anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior, 
Repetir um/álbum/tudo, Reiniciar reprod. no 
ponto de parada, Reprod. álbum/tudo aleator.

• Proteção eletrônica antichoque(CD): 45 
segundos

• Sistemas de arquivo suportados: ISO-9660, Jolliet
• Magic ESP (MP3-CD): 100 segundos
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps
• Taxas de transferência de WMA: 32 a 192 kbps

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: número do álbum, estado da bateria, 

Funções do CD, DBB, ESP, tempo, faixa

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

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

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

Dimensões
• Dimensões da caixa master: 205 x 345 x 244 mm
• Peso da caixa de embalagem master: 2,4 kg
• Quantidade da embalagem: 3
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

208 x 309 x 60 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 140x140x28 mm
• Peso do produto: 0.2 kg
• Tipo da embalagem: Clamshell
•

MP3-CD Player Portátil
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