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öinen GoGear-mikrojukeboksi HDD084 tuo sinulle mahdollisuuden nauttia 

A-musiikista. Se on niin pieni, että sen voi piilottaa luottokortin taakse! Voit 

asi kappaleen nopeasti SuperScroll-selauksella ja tallentaa helposti ääntä.

 musiikista - milloin ja missä tahansa
 tallentaa jopa 1500 kappaletta
ti MP3- ja WMA-tiedostojen toistosta
i ja kätevä – paino vain 45 grammaa
i taustavalaistu näyttö mahdollistaa katselun kaikkialla

o, intuitiivinen musiikkikokemus, liikkeessä
aton jukeboksitoisto yhdellä painikkeella – SuperPlay™!
ja muokkaa soittolistoja helposti missä tahansa
rScroll™-selauksella kappaleet löytyvät nopeasti ja helposti

kia ilman rajoja
itettävä ohjelmisto
nna ääntä
maattinen synkronointi Windows Media Playerin kanssa
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Kuva/näyttö
• Taustavalo
• Taustaväri: valkoinen
• Ilmaisimet: Virtatila, DBB
• Tekstirivit: 4
• Resoluutio: 96 x 64 pikseliä
• Tyyppi: LCD

Ääni
• Bassotehostus: Digitaalinen bassotehostus
• Taajuuskorjain: 5 kaistaa
• Mukautettava taajuuskorjain
• Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Jazz, Funk, 

tekno, Hip Hop
• Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
• Herkkyys: < 100 dB
• THD = harmoninen särö: 0,01 - 0,1 %
• Lähtöteho: 2 x 5 mW (16 ohmia)

Äänen toisto
• Puskurimuisti: 16 Mt
• Pakkausformaatti: MP3, Musiikki: Windows 

Media™ Audio, WAV
• ID3-tunnisteiden tuki: Albumitietojen näyttö, 

Albumin nimi ja artistin nimi, Lajinimet, Kappaleen 
nimi ja artistin nimi

• ID3-tunnisteiden tuki
• MP3-bittinopeudet: 8 - 320 kbps ja VBR
• WMA-bittinopeudet: 32 - 192 kbps
• WMA-näytenopeus: 8; 11 025; 16; 22 050; 32; 

44,1; 48

Äänensieppaus
• Äänitiedostoformaatti: WAV
• Kiinteä mikrofoni: mono
• Äänitallennus

Tallennusvälineet
• Sisäisen muistin tyyppi: Kovalevy
• Kiintolevyn kapasiteetti: 3* Gt
• Massamuistityyppi/yhteensopivuus
• Musiikkimuistin kapasiteetti: Jopa 1 500 kpl:n 

toisto*

Liitännät
• Tietokonetuki: PC
• Liitin: 3,5 mm stereo
• DC-tulo: 5 V
• Etu- ja sivuliitännät: DC-tulo, Kuulokelähtö, 

Tyypin B USB-portti
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Internet-yhteysasetukset: Päivitettävissä
• USB: USB 2.0

Käytön mukavuus
• Latausilmaisin
• Ladattu-ilmaisin
• Lataus vähissä -ilmaisin
• Toiminto: Näppäimistölukko
• Kielituki: GB, FR, ES, NL, DE, PT, SE + muita
• Superscroll

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite/Laturi: Monijännitteinen (AY4108)
• CD-ROM: asennus- ja PC-ohjelmat, oppaat
• Kuulokkeet: SHE775
• Kaulahihna: AY4215
• Pussi: AY4232
• USB-johto: AY3911
• Käyttöopas CD-levyllä: GB, FR, ES, NL, DE, PT, SE
• Takuukortti

Green-sarjan tekniset tiedot
• Lyijytön juotosmetallituote

Järjestelmävaatimukset
• CD-ROM-asema
• Kiintolevytila: 100 Mt
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows 2000 (SP4 tai 

uudempi), XP (SP1 tai uudempi)
• Suoritin: Pentium II tai uudempi
• RAM-muisti: 64 Mt
• Äänikortti
• Näytönohjain

Mitat
• Laatikon mitat (L x K x S): 252 x 93 x 153 mm
• Tukkupakkauksen mitat: 198 x 168 x 266 mm
• Määrä pakkauksessa: 2
• Tuotteen mitat (L x K x S): 53 mm x 86 

mm x 16,7 mm mm
• Tuotteen paino: 0 078 kg
• Pakkaustyyppi: D-box

Virta
• Verkkolaitetyyppi: 100 - 240 V
• Akun kapasiteetti: 610 mAh
• Pariston malli: Litiumioni
• Latausaika: 4 h täysi lataus t
• Ladattava
• Poistettava/kierrätettävä

Ohjelmisto
• Windows Media Player 10
• Laitehallinta
•

Mikrojukeboksi
3 Gt*  
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