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Beeld/display
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
• Indicaties: Artiestnaam, Batterijstatus, DBB, 

Frequentie, Voorkeurzender, Tijd, track, Volume
• Resolutie: 96 x 64 pixels
• Type: LCD

Geluid
• Bass-versterking: Digital Bass Boost
• Equalizer-instellingen: RnB, Klassiek, Hiphop, Jazz, 

Rock
• Frequentierespons: 20 - 20,000 Hz
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 - 5 mW
• Signaal-ruisverhouding: > 80
• Volumeregeling: digitaal

Audioweergave
• Compressieformaat: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Ondersteuning van ID3-tag: Albumtitel en 

artiestnaam, Titel van nummer en artiestnaam
• MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps en VBR
• ShockLock
• WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps

Opslagmedia
• Capaciteit harde schijf: 3 GB
• Geheugencapaciteit voor muziek, MP3: maximaal 

750 MP3's (128 kbps en 4 min.)
• Geheugencapaciteit voor muziek, WMA: 

maximaal 1500 WMA's (64 kbps en 4 min.)
• Ingebouwd geheugentype: Harde schijf

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Gebruiksgemak
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel
• Tekstregels: 4

Accessoires
• Armband: AY4224
• CD-ROM: AY4498
• Hoofdtelefoon: HJ025
• USB-kabel: AY3915
• AC/DC-adapter/oplader: AY4107

Software
• Apparaatbeheer
• Windows Media Player 10

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• CD-ROM-station
• Internetverbinding
• Microsoft Internet Explorer: 6.0 of hoger
• PC-besturingssysteem: Windows® XP (SP1 of 

hoger)
• Geluidskaart
• USB: Vrije USB-poort
• Videokaart

Voeding
• Adaptertype: 100 - 240 V
• Batterijcapaciteit: 610 mAh
• Batterijtype: Li-ion
• Oplaadtijd: Volledig: 4 uur, snel opladen: 1 uur u
• Oplaadbaar

Afmetingen
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen van product (B x H x D): 

70.5 x 29.9 x 70.5 mm
• Gewicht van het product: 0.092 kg
• Hoeveelheid per omdoos: 3
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

155 x 155 x 96 mm
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

168 x 168 x 316.5 mm
•
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