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Obraz/Displej
• Podsvietenie: áno
• Farba podsvietenia: Zelená
• Riadky textu: 2
• Rozlíšenie: 32 x 128
• Typ: displej LCD

Zvuk
• Oddelenie kanálov: 45 dB
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Podpora ID3 označenia: Názov skladby a meno 

interpreta
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a 

VBR
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 8, 11025, 16, 22050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-192 Kb za sekundu
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11 025; 16; 

22 050; 32; 44,1; 48 kHz

Audio záznam
• Formát audio súboru: WAV
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Nahrávanie hlasu: ADPCM

Pamäťové médium
• Kapacita zabudovanej pamäte: 1 GB
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• V súlade s triedou Mass storage: áno
• Kapacita pamäte pre hudbu, WMA: Až do 500 

skladieb *

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 s plnou rýchlosťou

Užitočná funkcia
• Aktualizovateľný firmware: áno
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice

Príslušenstvo
• Slúchadlá: FM rádioslúchadlá AY3810
• Vytlačená príručka používateľa: Anglicky, 

francúzsky, nemecky, španielsky, taliansky, 
portugalsky, rusky, poľsky, maďarsky

• USB kábel: Predlžovací kábel USB
• Príručka používateľa na disku CD-ROM: áno

Softvér
• Správca zariadení: Správca firmvéru na obnovenie 

a aktualizáciu

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt: áno

Systémové požiadavky
• Mechanika CD-ROM: áno
• Pripojenie na Internet: Áno (na prístup k 

aktualizovaným dokumentom podpory, 
príručkám, budúcemu firmvéru a softvérovým 
aktualizáciám PC)

• Operačný systém počítača: 98SE, ME, 2000, XP
• USB: Voľný port USB

Rozmery
• Rozmery bublinkového obalu (ŠxHxV): 135 x 38 x 

195 mm
• Typ balenia: Uzatvorené
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 28,5 x 22,1 x 83 mm
• Hmotnosť produktu: 0 030 kg

Napájanie
• Batérie pribalené: áno
• Typ batérie: Alkalická batéria AAA / LR03
• Čas prehrávania na externú batériu: Až 8 hodín
•
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