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Beeld/display
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit
• Indicaties: Batterijstatus, DBB
• Tekstregels: 4
• Resolutie: 96 x 64 pixels
• Type: LCD

Geluid
• Bass-versterking: Digital Bass Boost
• Equalizer: 5-band
• Instelbare equalizer
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Funk, 

Techno, Hiphop
• Frequentierespons: 20 - 20,000 Hz
• Gevoeligheid: < 100 dB
• THD: 0,01 - 0,1%
• Uitgangsvermogen: 2 x 5 mW (16 ohm)

Audioweergave
• Buffergeheugen: 16 MB
• Compressieformaat: MP3, Windows Media™ 

Audio, WAV
• Ondersteuning van ID3-tag: Albumindicatie, 

Albumtitel en artiestnaam, Titel genre, Titel van 
nummer en artiestnaam

• Ondersteuning van ID3-tag
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8; 11.025; 16; 22.050; 

32; 44,1; 48

Audio vastleggen
• Audioformaat: WAV
• Ingebouwde microfoon: mono
• Spraakopname

Opslagmedia
• Ingebouwd geheugentype: Harde schijf
• Capaciteit harde schijf: 3* GB
• Compatibel met Mass Storage Class
• Geheugencapaciteit voor muziek: Maximaal 1500 

nummers*

Connectiviteit
• Computerondersteuning: PC
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• DC-ingang: 5 V
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: DC in, 

Hoofdtelefoon uit, USB-poort type B
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Opties internetverbinding: Mogelijkheid tot 

upgraden
• USB: USB 2.0

Gebruiksgemak
• Indicatie 'batterij wordt opgeladen'
• Indicatie 'batterij opgeladen'
• Indicatie 'batterij bijna leeg'
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel
• Taalondersteuning: Eng, Fra, Spa, Ned, Dui, Por, 

Zwe...
• Superscroll

Accessoires
• AC/DC-adapter/oplader: Multivoltage AY4108
• CD-ROM: Met installer, sw en handleidingen
• Hoofdtelefoon: SHE775
• Halskoord: AY4215
• Opbergtasje: AY4232
• USB-kabel: AY3911
• Gebruikershandleiding op CD-ROM: Eng, Fra, Spa 

, Ned, Dui, Por, Zwe
• Garantiekaart

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• CD-ROM-station
• Ruimte op harde schijf: 100 MB
• PC-besturingssysteem: Windows 2000 (SP4 of 

hoger), XP (SP1 of hoger)
• Processor: Pentium II of hoger
• RAM-geheugen: 64 MB
• Geluidskaart
• Videokaart

Afmetingen
• Afmetingen van doos (B x H x D): 

252 x 93 x 153 mm
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

198 x 168 x 266 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 2
• Afmetingen van product (B x H x D): 53 mm x 86 

mm x 16,7 mm mm
• Gewicht van het product: 0.078 kg
• Verpakkingstype: D-box

Voeding
• Adaptertype: 100 - 240 V
• Batterijcapaciteit: 610 mAh
• Batterijtype: Li-ion
• Oplaadtijd: Na 4 uur volledig opgeladen u
• Oplaadbaar
• Verwijderbaar/ vervangbaar

Software
• Windows Media Player 10
• Apparaatbeheer
•

Micro jukebox
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