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Ääni
• D/A-muunnin: 1-bittinen
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
• Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
• Äänen parannukset: Digitaalinen Dynamic Bass 

Boost
• Lähtöteho: 2 x 5 mW RMS
• Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen
• Akustinen kierto

Äänen toisto
• Toistomuodot: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-

RW
• Levytoistotilat: 50 kappaleen ohjelmointi, 

Nopeutus eteen-/taaksepäin, Pitotoiminto, 
Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/
edellisen kappaleen haku, Kappaleen/albumin/
kaikkien toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, 
Albumin/kaikkien satunnaistoisto

• Magic ESP (MP3-CD): 100 s
• ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45 s
• Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet, 

UDF
• ID3-tunnisteiden tuki
• MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps
• WMA-bittinopeudet: 32 - 192 kbps

Viritin/vastaanotto/lähetys
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
• Automaattinen digitaaliviritys
• Taajuusalue: 87,5 - 108 MHz
• Pikavalinnat: 30
• Automaattitallennus

Liitännät
• DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Linjalähtö: 3,5 mm

Käytön mukavuutta
• Kauko-ohjain: Kätevä LCD-kauko-ohjain

• Näyttötyyppi: Nestekidenäyttö
• Taustavalo
• Taustaväri: Kellanruskea
• Telakointiasema
• Latausilmaisin
• Ilmaisimet: albumin nimi, albumin numero, artistin 

nimi, virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, 
tiedostonimi, ääninimikkeet, aika, kappale, 
Pikavalintakanava, taajuus

Tarvikkeet
• Kauko-ohjain: AY3803 (LCD-kauko-ohjain)
• Verkkolaite: AY3162 (400 mA)
• Teline: AY4105-latausteline
• Kuulokkeet: SBC HE250
• Paristot: AY3363 (Ni-MH, ladattava)
• Mukana tulevat tarvikkeet: Käyttöopas, AA-

paristokotelon luukku

Mitat
• Kotelo: Lämmönkestävä runko
• Tukkupakkauksen mitat: 254 x 175 x 250 mm
• Tukkupakkauksen paino: 3 kg
• Määrä pakkauksessa: 3
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 238 x 80 x 149 mm
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen mitat (LxSxK): 137 x 137 x 21 mm
• Tuotteen paino: 0 18 kg

Virta
• Akun toiminta-aika (WMA): 45 h (2 AA-

alkaliparistoa)
• Paristojen toiminta-aika (MP3-CD): 45 h (2 AA-

alkaliparistoa)
• Akun toiminta-aika (CD): 30 h (2 AA-

alkaliparistoa)
• Pariston malli: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
• Ladattava
• Akun toiminta-aika (viritin): 50 h (2 AA-

alkaliparistoa)
•
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