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Imagine/Ecran
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Indicaţii: Stare baterie, DBB
• Linii de text: 4
• Rezoluţie: 96 x 64 pixeli
• Tip: LCD

Sunet
• Amplificare bas: Digital Bass Boost
• Egalizator: 5 benzi
• Personalizare egalizator
• Setări egalizator: Clasic, Jazz, Funk, Tehno, Hip 

Hop
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20 000 Hz
• Sensibilitate: < 100dB
• THD: 0,01-0,1%
• Putere de ieșire: 2x5mW (16 Ohm)

Redare audio
• Buffer: 16 MB
• Format compresie: MP3, Windows Media™ 

Audio, WAV
• Acceptă etichete ID3: Indicare album, Titlu album 

și nume artist, Titlu gen, Titlu piesă și nume artist
• Acceptă etichete ID3
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de biţi WMA: 32-192 kbps
• Rată de eșantionare WMA: 

8,11.025,16,22.050,32,44.1,48

Captură audio
• Format fișier audio: WAV
• Microfon încorporat: Mono
• Înregistrare vocală

Medii de stocare
• Tip memorie încorporată: Hard Disk
• Capacitate hard disk: 3* GB
• Compatibil Mass Storage
• Capacitate de memorare muzică: Până la 1,500 de 

melodii*

Conectivitate
• Suport computer: PC
• Conector: 3,5 mm stereo
• Intrare CC: 5 V
• Conexiuni frontale/laterale: DC in, Ieșire căști, 

Port USB tip B
• Căști: 3,5 mm
• Opţiuni conexiune Internet: Posibilitate de 

upgrade
• USB: USB 2.0

Comoditate
• Indicator încărcare baterie
• Indicator baterie încărcată
• Indicator baterie descărcată
• Funcţie: Blocare tastatură
• Limbi: En, Fr, Es, Nl, De, Se, ș.a.
• Superscroll

Accesorii
• Adaptor/Încărcător CA/CC: Multi-voltaj 

(AY4108)
• CD-ROM: cu software și manuale
• Căști: SHE775
• Dispozitiv de fixare: AY4215
• Husă: AY4232
• Cablu USB: AY3911
• Ghidul utilizatorului pe CD-ROM: En, Fr, Es, Nl, 

De, Pt, Se
• Card de garanţie

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Cerinţe sistem
• Unitate CD-ROM
• Spaţiu pe hard disk: 100 MB
• PC OS: Windows 2000 (SP4 sau versiuni 

superioare), XP (SP1 sau versiuni superioare)
• Procesor: Pentium II sau superior
• memorie RAM: 64 MB
• Placă de sunet
• Card video

Dimensiuni
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

252 x 93 x 153 mm
• Dimensiuni Master carton: 198 x 168 x 266 mm
• Cantitate bax: 2
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 53 mm x 86 

mm x 16,7 mm mm
• Greutate produs: 0,078 kg
• Tip ambalaj: D-box

Alimentare
• Tip adaptor: 100 - 240 V
• Capacitate baterie: 610 mAh
• Tip baterie: Li-ion
• Durată de încărcare: 4 ore pentru o încărcare 

completă oră
• Reîncărcabil
• Detașabil/înlocuibil

Software
• Windows Media Player 10
• Manager echipament
•

Micro-jukebox
3 GB*  
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