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Imagem/Ecrã
• Tipo: TFT-Transreflector
• Tamanho do ecrã na diagonal  (pol.): 2 polegadas
• Resolução: 220 x 176 pixels,  65K cores
• Linhas de texto: 8
• Cor da retroiluminação: Branco

Som
• Equalizador: 5 bandas
• Definições do Equalizador: Classic, Jazz, Hip Hop, 

Rock, Palavra falada, Pop, RnB, Dança, Electrónica, 
Lounge

• Frequência de resposta: 20 - 16 000 Hz
• THD: 0,1%
• Relação sinal/ruído: >82 dB
• Potência de saída: 2x5 mW (16 ohm)
• Sensibilidade: < 100 dB
• Equalizador personalizável
• Melhoramento dos graves: SRS WOW

Reprodução de Áudio
• Formato de compressão: MP3, Áudio Windows 

Media™, WAV
• Taxa de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxa de bits WMA: 32-192 kbps
• Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48
• Memória intermédia: 64 MB
• Suporte de Identificação ID3: Título do álbum e 

nome do artista, Título do género, Título da faixa 
e nome do artista

Captação de Áudio
• Gravação de voz
• Microfone incorporado: mono
• Formato de ficheiro áudio: WAV

Suporte Multimédia de 
Armazenamento
• Tipo de memória incorporada: Disco rígido
• Capacidade do Disco Rígido: 30* GB
• Capacidade de memória musical: Até 15000 

músicas*

Conectividade
• Entrada CC: 5 V
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Conector: Conector de base Philips

Conveniência
• Indicação de carregamento da bateria
• Indicação de bateria cheia
• Indicação de bateria fraca
• Função: Toda a minha música em movimento
• Suporte de linguagem: 

Ing,Fr,Esp,Holandês,Al,Port,Sue, It, Ch smpl, Ch 
trad, Jap, Coreano

• Superscroll

Acessórios
• Adaptador/Carregador CA/CC: Multitensões 

(AY4110)
• Cabo USB: combinado com transformador CA/ 

CC em cabo Y
• Auscultadores: SHE9500BI/00
• Bolsa: Bolsa de protecção (AY4238)
• CD-ROM: com instalador, software de PC, 

manuais
• Guia do Utilizador em CD-ROM: EN, FR, ES, NL, 

DE, PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, PL, SL

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema
• Sistema Operativo do PC: Windows XP (SP1 ou 

superior)
• Processador: Pentium II ou superior
• Espaço do disco rígido: 100 MB
• Memória RAM: 64 MB
• Unidade de CD-ROM
• Placa de som
• Placa de vídeo

Dimensões
• Quantidade de caixas principais: 3
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

153 x 95 x 153 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

64 x 104 x 16,8 mm
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do cartão principal: 

165 x 305 x 165 mm
• Peso do produto: 150 g kg

Energia
• Capacidade da pilha: 830 mAh
• Tipo de Bateria: Iões de lítio
• Tempo de carga: carga rápida em 1 hora (70%), 

carga completa em 4 h hr
• Recarregável
• Tempo de reprodução: pilha interna: até 17 

horas*

Reprodução de Fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Apresentação de slides

Software
• Windows Media Player 10
• Gestor de dispositivos
• PlaysForSure: Download Áudio, Subscrição Áudio

Gravação de Áudio
• Entrada: analógico
• Formatos de gravação: PCM
•

Jukebox
30 GB*  
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