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Geluid
• Akoestische feedback
• D/A-converter: 1-bit
• Frequentierespons: 20 - 20.000 Hz
• Uitgangsvermogen: 2 x 3 mW RMS
• Signaal-ruisverhouding: > 85 dB
• Geluidsverbetering: Digital Dynamic Bass Boost
• Volumeregeling: digitaal

Audio afspelen
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, 

MP3-CD, WMA
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 50 nummers, 

Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Volgende/
vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer 
zoeken, Nummer/album/alles herhalen, Afspelen 
hervatten vanaf "stop", Shuffle album/alles

• Elektronische schokbeveiliging (CD): 45 seconden
• Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660, 

Jolliet, UDF
• Ondersteuning van ID3-tag
• Magic ESP (MP3-CD): 100 seconden
• MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
• WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps

Connectiviteit
• DC-ingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Lijnuitgang: 3,5 mm

Gemak
• Schermtype: LCD
• Indicaties: albumnaam, albumnummer, 

Artiestnaam, Batterijstatus, CD-functies, DBB, 
ESP, bestandsnaam, Titels van muzieknummers, 
Tijd, nummer

Accessoires
• CD-ROM: AY4484 (Music Match)
• Hoofdtelefoon: SBC HE225 (met volumeregeling)
• Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen
• Afmetingen van eBox (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
• Behuizing: Hittebestendige behuizing
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

305 x 161 x 174 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 6
• Gewicht van de omdoos: 2,5 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

165 x 49 x 148 mm
• Verpakkingstype: D-box
• Productafmetingen (BxDxH) in inches: 137,5 x 

137,5 x 23,3 mm
• Gewicht: 0,2 kg

Vermogen
• levensduur batterij (CD's): 10 uur (2 AA-

alkalinebatterijen)
• Levensduur batterij (MP3-CD's): 20 uur (2 x AA-

alkalinebatterijen)
• Gebruiksduur batterij (WMA): 20 uur (2 x AA-

alkalinebatterijen)
• Batterijtype: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
•
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