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Bild/visning
• Färg på bakgrundsbelysning: Vit
• Indikationer: Batteristatus, DBB, Tid
• Textrader: 5
• Upplösning: 128 x 96 bildpunkter
• Typ: LCD

Ljud
• Equalizer-inställningar: Klassisk, Hiphop, Jazz, Pop, 

Rock
• Frekvensåtergivning: 20–20 000 Hz Hz
• Signal/brusförhållande: > 80 dB (hörlur), > 50 dB 

(högtalare)
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Uteffekt (RMS): 2 x 2 W RMS (4 ohm, högtalare), 

2 x 3 mW RMS (16 ohm, hörlurar – Obs! 
Hörlurar ingår ej)

• Volymkontroll: digital

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Tag Support
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11 025, 16, 22 050, 

32, 44 1, 48 kHz
• WMA-bithastighet: 5–192
• WMA-samplingsfrekvens: 8; 11 025; 16; 22 050; 

32; 44,1; 48

Lagring
• Inbyggd minneskapacitet: 512
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Masslagringsklasskompatibel
• Musikminneskapacitet, MP3: upp till 120 (128 kbit/

s och 4 min)
• Musikminneskapacitet, WMA: upp till 240 (64 

kbit/s och 4 min)

Mottagare/mottagning/överföring
• Frekvensomfång: 87,5–108 MHz MHz
• Kanalförinställningar: 10
• Radioband: FM-stereo

Anslutningar
• Aux-in: Line-in, 3,5 mm
• kablar: Line-in-kabel (AY3485)
• DC-in: 5 V, D=3,0 mm
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Tillbehör
• AC/DC-adapter/-laddare: Flerspänning, AC:100-

240 V, 50-60 Hz, DC: 5 V (AY3192)
• kablar: Line-in (AY3485)
• CD-ROM: (AY4493): Enhetshanterare, 

Musicmatch-jukebox, bruksanvisning
• Fodral: Resefodral (AY4218)
• USB-kabel: (AY3841)

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Systemkrav
• CD-enhet
• Hårddiskutrymme: 50 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• RAM-minne: 96 MB RAM-minne
• USB: Ledig USB-port

Storlek
• Yttre kartongmått (B x D x H): 268 x 204 x 

248 mm
• Antal i förpackning: 2
• Förpackningens mått (B x H x D): 

230 mm x 256 mm x 96 mm mm
• Förpackningstyp: D-box
• Produktstorlek (B x D x H): 58 x 53 x 182 mm
• Produktvikt: 0 350 kg

Ström
• Adaptertyp: Strömförsörjning (AC: 100-240 V, 

50-60 Hz)
• Batterikapacitet: 1 600 mAh
• Batterityp: Litiumjon
• Laddningstid: 4 tim
• Speltid på internt batteri: Upp till 10 timmar
• Uppladdningsbara
•
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