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Zvuk
• D/A konvertor: 1-bitový
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 85 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Výstupný výkon: 2 x 4mW RMS
• Ovládanie hlasitosti: Digitálny
• Akustická spätná väzba: áno

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, 

WMA
• Režimy prehrávania disku: 50 programovateľných 

stôp, Pozastavené, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. 
album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať jednu/album/všetky, Náhodne album/
všetky

• Ochrana elektron. preskočenia (CD): 45 sekúnd
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet
• Magic ESP (MP3-CD): 100 sekúnd
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 4,0 mm, 4,5 V, stredový +

• Slúchadlo: 3,5 mm
• Výstup: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD
• Označenia: číslo albumu, Stav batérie, CD funkcie, 

DBB, ESP (Elektronická ochrana preskočenia), čas, 
skladba

Príslušenstvo
• Slúchadlá: Slúchadlá AY3806
• Zahrnuté príslušenstvo: Manuál používateľa

Rozmery
• Rozmery hlavnej lepenky: 205 x 345 x 244 mm
• Váha hlavnej lepenky: 1,7 kg
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Rozmery balenia (Š x V x H): 208 x 309 x 60 mm
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 140 x 140 x 29 mm
• Hmotnosť produktu: 0.2 kg
• Typ balenia: Uzatvorené

Príkon
• Typ batérie: AA, LR6, UM3
•

Prenosný MP3-CD prehrávač
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