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Bild/visning
• Typ: CSTN-överföring
• Diagonal skärmstorlek (tum): 1,5 tum
• Upplösning: 128 x 128 bildpunkter, 65 000 färger
• Textrader: 7
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit

Ljud
• Equalizer: 5-bands
• Equalizer-inställningar: Klassisk, Jazz, Hiphop, 

Rock, Prat, Pop, RnB, Dance, Electronica, Lounge
• Frekvensåtergivning: 20–16 000 Hz
• THD: 0,1 %
• Signal/brusförhållande: > 82 dB
• Uteffekt: 2x5 mW (16 ohm)
• Känslighet: < 100 dB
• Equalizer-anpassningsbar
• Basförbättring: SRS WOW

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, Windows Media™ 

Audio, WAV
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8; 11 025; 16; 22 050; 

32; 44,1; 48
• Buffertminne: 32 MB
• ID3 Tag Support: Albumtitel och artist, 

Genrerubrik, Spårtitel och artist

Ljudinspelning
• Röstinspelning
• Inbyggd mikrofon: mono
• Format för ljudfiler: WAV

Lagring
• Inbyggd minnestyp: Hårddisk
• Hårddiskkapacitet: 6* GB
• Musikminneskapacitet: Upp till 3 000 låtar*

Anslutningar
• DC-in: 5 V
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Anslutning: Anslutning med Philips-docka

Praktiskt
• Laddindikator
• Visning av fulladdat batteri
• Indikation av svagt batteri
• Funktion: Lås för knappsats
• Språkstöd: Eng, fr, spa, nl ,ty, port, sv, it, förenkl ki, 

trad ki, jap, kor
• Super Scroll™

Tillbehör
• AC/DC-adapter/-laddare: Flerspänning (AY4109)
• USB-kabel: kombinerat med AC/DC-adapter i Y-

kabel
• Hörlurar: SHE9500BI/00
• Fodral: Skyddande gummifodral (AY4237)
• CD-ROM: med installation, datorprogram, 

handböcker
• Bruksanvisning på CD-skiva: EN, FR, ES, NL, DE, 

PO, SV, IT, SU, DA, CS, RY, UN, EL, PL, SL

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav
• PC OS: Windows XP (SP1 eller senare)
• Processor: Pentium II eller bättre
• Hårddiskutrymme: 100 MB
• RAM-minne: 64 MB
• CD-enhet
• Ljudkort
• Videokort

Storlek
• Antal i förpackning: 3
• Förpackningens mått (B x H x D): 

153 x 95 x 153 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

53 7 x 86 0 x 16 3 mm
• Förpackningstyp: D-box
• Huvudförpackningens mått: 165 x 305 x 165 mm
• Produktvikt: 0 087 kg

Ström
• Batterikapacitet: 610 mAh
• Batterityp: Litiumjon
• Laddningstid: 1 timmes snabbuppladdning (70 %), 

4 timmar för full laddning tim
• Uppladdningsbara
• Speltid på internt batteri: Upp till 17 timmar*

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildspel

Programvara
• Windows Media Player 10
• Enhetshanteraren
• PlaysForSure: Hämta ljud, Prenumerera på ljud
•

Micro jukebox
6 GB*  
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