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Sunet
• Convertor D/A: 1 bit
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: > 85dB
• Caracteristici superioare sunet: Digital Dynamic 

Bass Boost
• Putere de ieșire: 2 x 5 mW RMS
• Controlul volumului: digital
• Feedback acustic

Redare audio
• Medii de redare: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, 

CD-RW
• Moduri redare disc: 50 melodii programabile, 

Derulare înainte/înapoi, Dispozitiv de blocare, 
Căutare album următor/anterior, Căutare 
melodie următoare/anterioară, Repetare piesă/
album/integrală, Reluare redare de la oprire, 
Amestecare albume/globală

• Magic ESP (MP3-CD): 100 secunde
• ESP (CD): 45 secunde
• Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Jolliet, 

UDF
• Acceptă etichete ID3
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps
• Rată de biţi WMA: 32 - 192 kbps

Conectivitate
• Intrare CC: 4,0 mm, 4,5V, centre +
• Căști: 3,5 mm
• Ieșire linie: 3,5 mm

Comoditate
• Telecomandă: Telecomandă LCD portabilă

• Tip ecran: LCD
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
• Indicaţii: Nume album, Nr. album, Nume artist, 

stare baterie, Funcţii CD, DBB, ESP, Nume fișier, 
Titluri melodii, Oră, piesă

Accesorii
• Telecomandă: AY3802 (telecomandă cu afișaj 

LCD)
• Adaptor CA/CC: AY3162 (400 mA)
• Căști: SBC HE250
• Accesorii incluse: Manual de utilizare, Capac 

baterii AA

Dimensiuni
• Carcasă: Corp rezistent la căldură
• Dimensiuni Master carton: 178 x 175 x 250 mm
• Greutate bax: 2,2 kg
• Cantitate bax: 3
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

238 x 55 x 149 mm
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 137 X 137 X 21 mm
• Greutate produs: 0,18 kg

Alimentare
• Durată de utilizare baterie (WMA): 45 de ore (2 

baterii alcaline AA)
• Durată de utilizare baterie (MP3-CD): 45 de ore 

(2 baterii alcaline AA)
• Durată de utilizare baterie (CD): 30 ore (2 alcaline 

AA)
• Tip baterie: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
•
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