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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Grønn
• Tekstlinjer: 2
• Oppløsning: 32 x 128
• Type: LCD

Lyd
• Kanalsplitting: 45 dB
• Frekvenssvar: 30–18 000 Hz
• Equalizer-innstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 4 mW
• Signal-til-støy-forhold: > 85 dB

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, Windows 

Media™-lyd
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• WMA-bithastigheter: 5–192 kbps
• ID3 Tag-støtte: Sportittel og artistnavn
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• MP3-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz

Lydopptak
• Lydfilformat: WAV
• Innebygd mikrofon: mono
• Taleopptak: ADPCM

Lagringsmedium
• Innebygd minnekapasitet: 512 MB
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Kompatibelt med masselagringsklasse

Tuner/mottak/sending
• Tunerbånd: FM

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: Full hastighet USB 2,0

Anvendelighet
• Fastvareoppgraderbar
• Funksjon: Nummertastaturlås

Tilbehør
• Batterier: AAA alkaliske
• Hodesett: AY3810 FM-radio-hodetelefoner
• Trykt bruksanvisning: Engelsk, fransk, tysk, spansk, 

nederlandsk, italiensk
• USB-kabel: USB-skjøteledning
• Brukerveiledning på CD-ROM

Programvare
• Enhetsbehandling: Firmware Manager til 

gjenoppretting og oppgradering

Grønne spesifikasjoner
• Blyfritt loddet produkt

Systemkrav
• CD-ROM-stasjon
• Internett-tilkobling: Ja (for tilgang til oppdaterte 

støttedokumenter, håndbøker og fremtidige 
oppgraderinger av fastvare og PC-programvare)

• PC-operativsystem: 98SE, Me, 2000, XP
• USB: Ledig USB-port

Mål
• Mål, blister (BxDxH): 135 x 38 x 195 mm
• Produktmål (BxDxH): 28,5 x 22,1 x 83 mm
• Produktvekt: 0,030 kg
• Emballasjetype: Sammenleggbar

Effekt
• Batterier inkludert
• Batteritype: AAA / LR03 alkalisk
• Spilletid med eksternt batteri: Opptil 8 timer
•
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