
Recording Audio Jukebox

MP3-Speler/Recorder

HDD 100HDD 100

• Opslagcapaciteit van de harde schijf 15 GB.
• 10 uur speelduur.
• Handige gebruiksinterface met SuperscrollTM toetsen.
• Ultra lichtgewicht behuizing van duurzaam magnesium.
• Stijl, smal en compact, gewicht 167 g.
• Opname van MP3 en WMA.
• Digitale en analoge ingang.
• Geïntegreerde microfoon.
• Kan worden gebruikt als externe harde schijf voor PC's.



Opname
- Audio via de ingebouwde microfoon, de lijn-ingang of via de

optische digitale ingang

Weergave
- Geschikt voor het weergeven van MP3 met een bit-rate van

8 t/m 320 kbps en tracks met variabele bit-rate.
- Geschikt voor het weergeven van WMA files met een bit-

rate van 32 t/m 192 Kbps.
- Ondersteunt ID3-tag

Systeem
- Uitgangsvermogen 2 x 5 mW over 16 ohm.
- Dynamic Bass Boost voor weergave van diepe bastonen.
- Frequentiebereik 20 - 20.000 Hz.
- De 5 band equalizer is voorgeprogrammeerd en de preset

wordt automatisch gekozen afhankelijk van het gekozen
muziekgenre.

- De presets kunnen opnieuw benoemd en geprogrammeerd
worden.

- Presets met vier traditionele instellingen: rock, pop, jazz en
classic.

- Doorsnede van de disc 4,5 cm, opslagcapaciteit 15 GB.
- Display in vier grijsgradaties (160 x 128 pixels) met achter-

grondverlichting.
- Met de SuperScroll(tm) toetsen is het mogelijk met ver-

hoogde snelheid door de muziekbibliotheek te zoeken.
Door de toets iets verder in te drukken wordt de zoek-
snelheid verhoogd.

USB aansluiting
- Snel en eenvoudig overbrengen van muziekbestanden via

USB 2.0 aansluiting (USB 1.1 compatible).

Aansluitingen
- Hoofdtelefoon met afstandsbediening.
- Line- en optische ingang.
- Mini USB kabel.
- Netadapter.

Eisen aan het PC systeem
- Windows 98SE of hoger.
- USB 1.1 of hoger.

Meegeleverde accessoires
- Hoge kwaliteit in-ear hoofdtelefoon.
- Afstandsbediening met 5 toetsen in het snoer.
- Draagtas.
- USB 2.0 kabel.
- Net-adapter.
- CD-ROM met installatie software en gebruiksaanwijzing.

Technische gegevens

Systeem
Geheugen : 15 GB intern
Frequentiebereik : 20 - 20.000 Hz

Algemeen
Voeding batterij : Li-ion ingebouwd
Software : Media Management en 

gebruiksaanwijzing op 
CD-ROM

Gewicht : 167 gram
Afmetingen (b x h x d) : 65 x 107 x 20 mm
EAN code : 87 10895 76772 9
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