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Görüntü/Ekran
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Mavi
• Göstergeler: sanatçı adı, Pil durumu, DBB, frekans, 

istasyon hafızası, süre, parça, ses seviyesi
• Çözünürlük: 96 x 64 piksel
• Tip: LCD

Ses
• Bas geliştirme: Dijital Bas Kuvvetlendirme
• ekolayzır ayarları: RnB, Klasik, Hip Hop, Jazz, Rock
• Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
• Çıkış gücü (RMS): 2 - 5mW
• Sinyal gürültü oranı: >80
• Ses seviyesi kontrolü: dijital

müzik çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, Windows Media™ Audio
• ID3 Etiket desteği: Albüm ve sanatçı adı, Şarkı ve 

sanatçı adı
• MP3 bit hızları: 32-320 kbps ve VBR
• ShockLock
• WMA bit hızları: 32-192 kbps

Depolama Ortamı
• Sabit Disk Kapasitesi: 3 GB
• Müzik hafıza kapasitesi, MP3: 750 MP3 şarkıya 

kadar (128 kbps ve 4 dak.)
• Müzik hafıza kapasitesi, WMA: 1500 WMA şarkıya 

kadar (64 kbps ve 4 dak.)
• Dahili bellek tipi: Sabit disk

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

kolaylıklar
• Fonksiyon: Tuş kilidi
• Metin satır sayısı: 4

Aksesuarlar
• Kol bandı: AY4224
• CD-ROM: AY4498
• Kulaklıklar: HJ025
• USB kablosu: AY3915
• AC/DC Adaptör / Şarj cihazı: AY4107

Yazılım
• Aygıt yöneticisi
• Windows Media Player 10

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurşunsuz lehimli ürün

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Internet bağlantısı
• Microsoft Internet Explorer: 6.0 veya üzeri
• PC OS: Windows® XP (SP1 veya üzeri)
• Ses kartı
• USB: Boş USB bağlantı noktası
• Video kartı

Güç
• Adaptör tipi: 100 - 240 V
• Pil kapasitesi: 610 mAh
• Pil Tipi: Li-ion
• Şarj süresi: 4 saate tam, 1 saatte hızlı şarj sa
• Şarj edilebilir

Boyutlar
• Ambalaj türü: D-box
• Ürün boyutları (G x Y x D): 

70,5 x 29.9 x 70,5 mm
• Ürün ağırlığı: 0.092 kg
• Ana karton miktarı: 3
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

155 x 155 x 96 mm
• Ana kutu boyutları: 168 x 168 x 316.5 mm
•

Sportif müzik çalar
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