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Görüntü/Ekran
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Beyaz
• Göstergeler: Pil durumu, DBB
• Metin satır sayısı: 4
• Çözünürlük: 96 x 64 piksel
• Tip: LCD

Ses
• Bas geliştirme: Dijital Bas Kuvvetlendirme
• Ekolayzır: 5 kanal
• ekolayzır özelleştirilebilir
• ekolayzır ayarları: Klasik, Jazz, Funk, Tekno, Hip 

Hop
• Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
• Hassasiyet: < 100dB
• THD: % 0,01-0,1
• Çıkış Gücü: 2x5mW (16 Ohm)

müzik çalma
• Tampon hafıza: 16 MB
• Sıkıştırma formatı: MP3, Windows Media™ 

Audio, WAV
• ID3 Etiket desteği: Albüm göstergesi, Albüm ve 

sanatçı adı, Tür başlığı, Şarkı ve sanatçı adı
• ID3 etiket desteği
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• WMA bit hızları: 32-192 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48

Ses Kayıt
• Ses dosya formatı: WAV
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kayıt

Depolama Ortamı
• Dahili bellek tipi: Sabit disk
• Sabit Disk Kapasitesi: 3* GB
• Yığın depolama sınıfı uyumlu
• Müzik hafıza kapasitesi: 1500 şarkıya kadar*

Bağlanabilirlik
• Bilgisayar desteği: PC
• Konektör: 3,5 mm stereo
• DC giriş: 5V
• Ön / Yan bağlantılar: DC giriş, Kulaklık çıkışı, USB 

tip B bağlantı noktası
• Kulaklık: 3,5 mm
• Internet bağlantı seçenekleri: Yükseltilebilir
• USB: USB 2.0

kolaylıklar
• Pil şarj gösterimi
• Pil dolu gösterimi
• Pil zayıf gösterimi
• Fonksiyon: Tuş kilidi
• Dil desteği: İng, Fr, İsp, Fele, Alm, Port, İsv+diğer
• Superscroll (üstte kaydırma)

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptör / Şarj cihazı: Voltaj ayarlı 

(AY4108)
• CD-ROM: kurulum, PC SW, kullanım kılavuzu
• Kulaklıklar: SHE775
• Boyunluk: AY4215
• Çanta: AY4232
• USB kablosu: AY3911
• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu: İng, Fr, İsp, Fele, 

Alm, Port, İsv
• Garanti Kartı

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurşunsuz lehimli ürün

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 100 MB
• PC OS: Windows XP (SP1 veya üzeri)
• İşlemci: Pentium II veya üstü
• RAM hafıza: 64 MB
• Ses kartı
• Video kartı

Boyutlar
• Kutu boyutları (G x Y x D): 252 x 93 x 153 mm
• Ana kutu boyutları: 198 x 168 x 266 mm
• Ana karton miktarı: 2
• Ürün boyutları (G x Y x D): 53 mm x 86 

mm x 16,7 mm mm
• Ürün ağırlığı: 0.078 kg
• Ambalaj türü: D-box

Güç
• Adaptör tipi: 100 - 240 V
• Pil kapasitesi: 610 mAh
• Pil Tipi: Li-ion
• Şarj süresi: 4 saatte tamamen şarj sa
• Şarj edilebilir
• Çıkarılabilir/ değiştirilebilir

Yazılım
• Windows Media Player 10
• Aygıt yöneticisi
•

Mikro jukebox
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