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йте се на любимата си MP3 или WMA музика с лесния за използване микро 

Gear HDD084. Той е достатъчно малък, за да се скрие зад кредитна карта! 

ързо музиката си чрез навигация SuperScroll и записвайте лесно реч.

вейте музиката - по всяко време, навсякъде
* за съхраняване на до 1500 песни
волствие с MP3 и WMA възпроизвеждане
ък и удобен за носене - тежи едва 45 грама
о осветен дисплей за удобно гледане навсякъде

 и интуитивно музикално преживяване на път
rPlay™ - лесно действие като джубокс с едно докосване
о създаване и редактиране на списъци за изпълнение
rScroll™ навигацията намира песни по прост и бърз начин

а и нещо повече
муерът може да се надстройва
сване на реч
матична синхронизация с Windows Media Player
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Картина/дисплей
• Фоново осветление: да
• Цвят на фоновото осветление: бял
• Индикации: Състояние на батерията, DBB
• Редове текст: 4
• Разделителна способност: 96 x 64 пиксела
• Тип: LCD

Звук
• Подобрение на басите: цифрово усилване на 

басите
• Еквалайзер: 5-лентов
• Еквалайзер по избор
• Настройки на еквалайзера: Класика, Джаз, 

Фънк, Техно, Хип-хоп
• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Чувствителност: < 100dB
• THD: 0,01-0,1 %
• Изходна мощност: 2 x 5 mW (16 ома)

Аудио възпроизвеждане
• Буферна памет: 16 MB
• Формат на компресиране: MP3, Windows 

Media™ Audio, WAV
• Поддръжка на ID3 тагове: Индикация за албум, 

Име на албума и изпълнителя, Наименование 
на жанра, Име на песен и изпълнител

• Поддръжка на ID3 тагове: да
• MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
• Побитова скорост при WMA: 32-192 kbps
• WMA честота на семплиране: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48

Прихващане на звук
• Звуков файлов формат: WAV
• Вграден микрофон: моно
• Записване на реч: да

Носители за съхранение на данни
• Тип на вградената памет: Твърд диск
• Капацитет на твърдия диск: 3* GB
• Съответства на класа външна памет: да
• Капацитет на паметта за музика: До 1500 

песни*

Възможности за свързване
• Компютърна поддръжка: PC
• Съединител: 3,5 мм стерео
• вход за прав ток (DC): 5 V
• Предни/странични букси за свързване: Вход за 

постояннотоково захранване, Изход за 
слушалки, USB порт тип B

• Слушалка: 3,5 мм
• Опции за връзка към Интернет: С възможност 

за ъпгрейд
• USB: USB 2.0

Удобство
• Индикатор за зареждане на батерията: да
• Индикатор за заредена батерия: да
• Индикатор за паднала батерия: да
• Функция: Заключване на клавиатурата
• Language support: Eng,Fr,Spa,NL,Ge,Port,Swe и 

други
• Superscroll: да

Аксесоари
• AC/DC адаптер/зарядно устройство: За 

различни напрежения (AY4108)
• CD-ROM: с инсталатор, софтуер, ръководства
• Слушалки: SHE775
• Лента за врат: AY4215
• Торбичка: AY4232
• USB кабел: AY3911
• Ръководство за потребителя на CD-ROM: 

Eng,Fr,Spa,NL,Ge,Port,Swe
• Гаранционна карта: да

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Изисквания към системата
• CD-ROM устройство: да
• Капацитет на твърдия диск: 100 MB
• Операционна система на PC: Windows 2000 

(SP4 или по-нов), XP (SP1 или по-нов)
• Процесор: Pentium II или по-добър
• RAM памет: 64 MB
• Звукова платка: да
• Видеоплатка: да

Размери
• Габарити на кутията (Ш x В x Д): 

252 x 93 x 153 мм
• Габарити на кашона: 198 x 168 x 266 мм
• Количество в общия кашон: 2
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 53 мм x 86 

мм x 16,7 мм мм
• Тегло на изделието: 0 078 кг
• Тип опаковка: D-box

Мощност
• Тип адаптер: 100 - 240 V
• Капацитет на батериите: 610 mAh
• Тип батерия: литиево-йонна
• Време за зареждане: 4 часа пълно зареждане ч
• Акумулаторна: да
• Сменяема/многократна: да

Софтуер
• Windows Media Player 10
• Управление на устройства: да
•
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