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• Geen driver-installatie en kabel nodig.
• Direct opladen van batterij via USB aansluiting.
• 6,5 Uur speelduur.
• Ultra lichtgewicht, huis van duurzaam magnesium.
• Eigentijdse vormgeving, smal en compact, gewicht 35 g.
• Externe batterij voor 10 uur extra speeltijd.
• Nekband van zacht geweven stof met geïntegreerde

afstandsbediening.
• Geschikt voor weergave van MP3 en WMA formaat.
• Opslagcapaciteit gelijk aan 88 floppy disks.



Versterker
- Uitgangsvermogen 2 x 1 mW over 16 ohm.

Audioweergave
- Geschikt voor het afspelen van MP3 bestanden, ondersteunt

bestanden van 32 - 320 kbps en tracks met variabele bit-
rate.

- Geschikt voor het weergeven van WMA bestanden met een
bit-rate van 5 - 192 kbps.

- Volgende en vorige track kunnen snel worden gekozen door
een druk op een toets.

- Automatisch uitschakelen na los nemen van de afstands-
bediening of na 10 sec. in stand pauze.

- De opslag capaciteit bij MP3 is 2 uur en bij WMA 4 uur.
- Bevestigt ieder toetscommando met een vriendelijk toontje.

USB aansluiting
- Snel en eenvoudig overbrengen van de afspeellijst op de PC

naar de Key Ring via de direct USB connection.
- Onbeperkt wisselen van de afspeellijst.
- Er is geen aparte aansluiting of losse kabel nodig voor het

opladen van de interne batterij. Opladen van de batterij
geschiedt zodra de Key Ring is aangesloten op de USB
connector.

Afstandsbediening
- Voor een gemakkelijke bediening zijn de meest gebruikte

instellingen op de  afstandsbediening aangebracht,Volume
"Up" en "Down" Pause en Play en volgende en vorige Track.

Aansluitingen
- Hoofdtelefoon 3,5 mm jack.
- Digitale ingang USB 1.1.

Eisen aan het PC systeem
- Pentium III of hoger.
- 50 MB vrije ruimte op de hard disk.
- Windows 98SE of hoger.
- Mac. G3 of hoger / Mac OS 9-x.
- USB 1.1 of hoger.

Meegeleverde accessoires
- Batterijhouder voor de alkaline batterijen..
- Hoge kwaliteit in-ear hoofdtelefoon..
- CD-ROM met MusicMatch en gebruiksaanwijzing..
- Nekband van zacht geweven stof met afstandsbediening..
 voor extra flexibiliteit.

Technische gegevens

Versterker
Uitgangsvermogen : 2 x 1 mW (MPO)
Frequentiebereik : 20 - 20.000 Hz

Systeem
Geheugen : 128 MB intern
Software : MusicMatch (CD-ROM)

Algemeen
Voeding

batterij : Ni-MH ingebouwd 
oplaadtijd : 5 uur voor volledig laden
externe batterij : AAA alkaline batterij voor
10 uur extra speelduur

Gewicht : 35 gram
Afmetingen (b x h x d): 27 x 80 x 13,5 mm
EAN code : 87 10895 77784 1
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