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Ljud
• Akustisk återkoppling
• D/A-omvandlare: 1-bit
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Uteffekt: 2 x 3 mW RMS
• Signal/brusförhållande: > 85 dB
• Ljudförbättring: Digital Dynamic Bass Boost
• Volymkontroll: digital

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 50 

spår, Snabbt framåt/bakåt, Paus, Nästa/
Föregående albumsökning, Nästa/Föregående 
spårsökning, Repetera en/album/allt, Återuppta 
spelning från stopp, Växla album/alla

• Electronic Skip Protection (CD): 45 sekunder
• Filsystem som stöds: ISO-9660, Jolliet, UDF
• ID3 Tag Support
• Magic ESP (MP3-CD): 100 sekunder
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
• WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s

Anslutningar
• DC-in: 4,0 mm, 4,5 V, center +
• Hörlur: 3,5 mm
• Line-out: 3,5 mm

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Indikationer: albumnamn, albumnummer, 

Artistnamn, batteristatus, CD-funktioner, DBB, 
ESP, filnamn, Ljudtitlar, Tid, spår

Tillbehör
• CD-ROM: AY4484 (Music Match)
• Hörlurar: SBC HE225 (med volymkontroll)
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning

Mått
• Eboxens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
• Hölje: Värmetåligt hölje
• Huvudförpackningens mått: 305 x 161 x 174 mm
• Antal i förpackning: 6
• Vikt på huvudkartong: 2,5 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

165 x 49 x 148 mm
• Förpackningstyp: D-box
• Produktstorlek (B x D x H) i tum: 

137,5x137,5x23,3 mm
• Produktvikt: 0,2 kg

Effekt
• Speltid med batteri (CD): 10 tim. (2xAA alkaliska 

batterier)
• Speltid med batteri (MP3-CD): 20 tim. (2xAA 

alkaliska batterier)
• Speltid med batteri (WMA): 20 tim. (2xAA 

alkaliska batterier)
• Batterityp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
•
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