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Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały
• Wskaźniki: Stan akumulatora, DBB
• Ilość linii teksu: 4
• Rozdzielczość: 96 x 64 piksele
• Typ: LCD

Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: Cyfrowe 

wzmocnienie tonów niskich
• Korektor: 5-pasmowy
• Możliwość dostosowania korektora
• Ustawienia korektora: Classic, Jazz, Funk, Techno, 

Hip Hop
• Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
• Czułość: < 100 dB
• THD: 0,01–0,1%
• Moc wyjściowa: 2 x 5 mW (16 omów)

Odtwarzanie audio
• Bufor: 16 MB
• Format kompresji: MP3, Windows Media™ 

Audio, WAV
• Obsługa znaczników ID3: Wskaźnik albumu, Tytuł 

albumu i nazwa wykonawcy, Nazwa gatunku, Tytuł 
ścieżki i nazwa wykonawcy

• Obsługa znaczników ID3
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Prędkość przepływu danych WMA: 32–192 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8, 

11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48

Przechwytywanie sygnału audio
• Format pliku audio: WAV
• Wbudowany mikrofon: mono
• Nagrywanie głosu

Nośnik pamięci
• Typ pamięci wewnętrznej: Dysk twardy
• Pojemność twardego dysku: 3* GB
• Zgodna z klasą pamięci masowej
• Pojemność pamięci nagrań: Do 1500 utworów*

Możliwości połączeń
• Obsługa komputera: PC
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wejście prądu stałego: 5 V
• Złącza z przodu/z boku: Wejście napięcia stałego, 

Wyjście na słuchawki, Port USB typu B
• Słuchawki: 3,5 mm
• Opcje połączeń internetowych: Możliwość 

aktualizacji
• USB: USB 2.0

Wygoda
• Wskaźnik ładowania baterii
• Wskaźnik pełnego naładowania
• Wskaźnik niskiego poz. naładowania
• Funkcja: Blokada klawiatury
• Obsługa języka: GB, F, E, NL, D, P, S i inne
• Szybkie przewijanie (Superscroll)

Akcesoria
• Zasilacz/ładowarka sieciowa: Model 

wielonapięciowy (AY4108)
• CD-ROM: z instalat., oprog., instr. obsługi
• Słuchawki: SHE775
• Pasek na szyję: AY4215
• Pokrowiec: AY4232
• przewód USB: AY3911
• Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM: GB, F, E, 

NL, D, P, S
• Karta gwarancyjna

Charakterystyka ekologiczna
• Bezołowiowe produkty lutowane

Wymagania systemowe
• napęd CD-ROM
• Pojemność dysku twardego: 100 MB
• System operacyjny komputera: Windows 2000 

(SP4 lub nowszy), XP (SP1 lub nowszy)
• Procesor: Pentium II lub nowszy
• Pamięć RAM: 64 MB
• Karta dźwiękowa
• Karta wideo

Wymiary
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

252 x 93 x 153 mm
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

198 x 168 x 266 mm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 2
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

53 mm x 86 mm x 16,7 mm mm
• Waga produktu: 0 078 kg
• Rodzaj opakowania: D-box

Zasilanie
• Typ zasilacza: 100–240 V
• Pojemność baterii: 610 mAh
• Rodzaj baterii: Li-ion
• Czas ładowania: Pełne naładowanie w 

4 godz. godz.
• Akumulator
• Usuwalne/ wymienne

Oprogramowanie
• Windows Media Player 10
• Menedżer urządzeń
•
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