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Obraz/displej
• Barva podsvětlení: Bílá
• Indikátory: Stav baterie, DBB, Čas
• Řádky textu: 5
• Rozlišení: 128 x 96 pixelů
• Typ: LCD

Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Hip Hop, Jazz, Pop, 

Rock
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz Hz
• Poměr signál/šum: > 80 dB (sluchátka do uší), > 50 

dB (reproduktor)
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, 

reproduktory), 2 x 3 mW RMS (16 ohm, sluchátka 
- nejsou součástí dodávky)

• Ovládání hlasitosti: digitální

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Podpora ID3 tagů: ano
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 - 192
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11 025;16;22 050;32;44,1;48

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 512
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: ano
• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): až 120 (128 kb/

s a 4 min.)
• Kapacita paměti pro hudbu (WMA): až 240 (64 kb/

s a 4 min.)

Tuner/příjem/vysílání
• Frekvenční rozsah: 87,5 - 108 MHz MHz
• Předvolby stanic: 10
• Pásma tuneru: VKV stereo

Možnosti připojení
• Vstup Aux: Linkový vstup, 3,5 mm

• Kabely: Kabel linkového vstupu (AY3485)
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 5 V, D = 3,0 

mm
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Příslušenství
• Síťový adaptér/nabíječka: Pro více hodnot napětí, 

AC:100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz, DC: 5 V 
(AY3192)

• Kabely: Linkový vstup (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): Správce zařízení Device 

Manager, Program Musicmatch Jukebox, 
uživatelské manuály

• Pouzdro: Cestovní brašna (AY4218)
• kabel USB: (AY3841)

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: ano
• Místo na pevném disku: 50 MB
• Operační systém PC: Windows 98 SE, 2000, ME, 

XP
• paměť RAM: 96 MB RAM
• USB: Volný port rozhraní USB

Rozměry
• Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 268 mm x 

204 mm x 248 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
• Rozměry balení (Š x V x H): 230 mm x 256 

mm x 96 mm mm
• Typ balení: D-box
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 58 mm x 53 mm x 

182 mm
• Hmotnost výrobku: 0 350 kg

Napájení
• Typ adaptéru: Pro více hodnot napětí (AC: 100 - 

240 V, 50 - 60 Hz)
• Kapacita baterie: 1600 mAh
• Typ baterie: Li-Ion
• Doba nabíjení: 4 h
• Doba provozu na interní baterii: Až 10 hodin
• Dobíjecí: ano
•
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