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Görüntü/Ekran
• Tip: LCD
• Çözünürlük: 32 x 128
• Metin satır sayısı: 2
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Yeşil

Ses
• ekolayzır ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock
• Kanal ayırma: 45 dB
• Frekans tepkisi: 30 - 18 000 Hz Hz
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 4 mW
• Sinyal gürültü oranı: > 85 dB

müzik çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Etiket desteği: Şarkı ve sanatçı adı
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA bit hızları: 5-192 kbps
• WMA örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 

44,1, 48 kHz

Ses Kayıt
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kayıt: ADPCM
• Ses dosya formatı: WAV

Depolama Ortamı
• Dahili bellek kapasitesi: 512 MB
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Müzik hafıza kapasitesi, WMA: 250 parçaya kadar 

(64 kbps)*
• Yığın depolama sınıfı uyumlu

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: Tam hızda USB 2.0

kolaylıklar
• Yükseltilebilir bellenim
• Fonksiyon: Tuş kilidi

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: AY3809
• Piller: AAA Alkalin
• Basılı Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Fransızca, 

Almanca, İspanyolca, Felemenkçe, İtalyanca
• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu
• USB kablosu: USB uzatma kablosu

Yazılım
• Aygıt yöneticisi: Geri yükleme ve yükseltme için 

Bellenim Yönetici

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurşunsuz lehimli ürün

System Gereksinimleri
• PC OS: 98SE, ME, 2000, XP
• USB: Boş USB bağlantı noktası
• CD-ROM sürücü
• Internet bağlantısı: Var (güncellenmiş destek 

belgelerine, kılavuzlara, yeni bellenimlere ve PC 
yazılım güncellemelerine erişim için)

Boyutlar
• Plastik paket boyutları (GxDxY): 135 x 38 x 195 

mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 28,5 x 22,1 x 83 mm
• Ürün ağırlığı: 0,030 kg
• Ambalaj türü: Kapak

Güç
• Piller dahildir
• Pil tipi: AAA / LR03 Alkalin
• Harici pille kullanım süresi: 8 saate kadar
•
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