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Kuva/näyttö
• Taustavalo
• Taustaväri: Vihreä
• Tekstirivit: 2
• Resoluutio: 32 x 128
• Tyyppi: LCD

Ääni
• Kanavaerottelu: 45 dB
• Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Jazz, Pop, 

Rock

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WAV, Musiikki: Windows 

Media™ Audio
• ID3-tunnisteiden tuki: Kappaleen nimi ja artistin 

nimi
• MP3-bittinopeudet: 8 - 320 kbps ja VBR
• MP3-näytenopeus: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 

44,1, 48 kHz
• WMA-bittinopeudet: 5 - 192 kbps
• WMA-näytenopeus: 8; 11 025; 16; 22 050; 32; 

44,1; 48 kHz

Äänensieppaus
• Äänitiedostoformaatti: WAV
• Kiinteä mikrofoni: mono
• Äänitallennus: ADPCM

Tallennusvälineet
• Sisäinen muistikapasiteetti: 1 Gt
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
• Massamuistityyppi/yhteensopivuus
• Musiikkimuistin kapasiteetti, WMA: Jopa 500 

kappaletta*

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• USB: Nopea USB 2.0

Käytön mukavuus
• Päivitettävä ohjelmisto
• Toiminto: Näppäimistölukko

Lisätarvikkeet
• Kuulokkeet: AY3810 FM-radiokuulokkeet
• Tulostettu käyttöopas: Englanti, ranska, saksa, 

espanja, italia, portugali, venäjä, puola, unkari
• USB-johto: USB-jatkokaapeli
• Käyttöopas CD-levyllä

Ohjelmisto
• Laitehallinta: Laiteohjelman hallinnan avulla 

palautat ja päivität

Green-sarjan tekniset tiedot
• Lyijytön juotosmetallituote

Järjestelmävaatimukset
• CD-ROM-asema
• Internet-yhteys: Kyllä (yhteys päivitettyihin 

tukitiedostoihin, käyttöoppaisiin sekä tuleviin 
laiteohjelman ja tietokoneohjelmistojen 
päivityksiin)

• PC:n käyttöjärjestelmä: 98SE, ME, 2000, XP
• USB: Vapaa USB-portti

Mitat
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 135 x 38 x 195 mm
• Pakkaustyyppi: Simpukkapakkaus
• Tuotteen mitat (LxSxK): 28,5 x 22,1 x 83 mm
• Tuotteen paino: 0 030 kg

Virta
• Sisältää paristot
• Pariston malli: AAA/LR03 (alkali)
• Toistoaika ulkoisella akulla: Enintään 8 tuntia
•
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