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Imagem/tela
• Tipo: Tela de cristal líquido
• Resolução: 32 x 128
• Linhas de texto: 2
• Luz de fundo
• Cor da luz de fundo: Verde

Som
• Ajustes do equalizador: Clássica, Jazz, Pop, Rock
• Separação de canais: 45 dB
• Resposta de freqüência: 30 a 18.000 Hz Hz
• Potência de saída (RMS): 2 x 4 mW
• Relação sinal/ruído: > 85 dB

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Suporte a ID3 Tag: Tít.faix./Nome artista
• Taxas de transferência de MP3: 8 a 320 kbps e 

VBR
• Taxas de amostragem de MP3: 8, 11.025, 16, 

22.050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Taxas de transferência de WMA: 5 a 192 kbps
• Taxas de amostragem de WMA: 8, 11.025, 16, 

22.050, 32, 44,1, 48 kHz

Captura de áudio
• Microfone embutido: mono
• Gravação de voz: ADPCM
• Formato de arquivo de áudio: WAV

Mídia de armazenamento
• Capacidade da memória integrada: 512 MB
• Tipo de memória integrada: NAND Flash
• Capacidade de memória p/ músicas, WMA: Até 

250 faixas (64 Kbps)*
• Compat. classe de armazen. em massa

Conectividade
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 de velocidade total

Praticidade
• Firmware atualizável
• Função: Bloqueio do teclado

Acessórios
• Fones de ouvido: AY3811
• Pilhas: AAA Alcalina
• Guia do usuário impresso: Inglês, francês, alemão, 

espanhol, holandês, italiano
• Guia do usuário em CD-ROM
• Cabo USB: Cabo de extensão USB

Software
• Gerenciador de dispositivos: Gerenciador de 

firmware para restaurar e atualizar

Especificações ambientais
• Produto com soldas sem chumbo

Requisitos de sistema
• Sistema operacional para PC: 98SE, ME, 2000, XP
• USB: Porta USB livre
• Unidade de CD-ROM
• Conexão com a Internet: Sim (para acessar 

documentos de suporte atualizados, manuais, 
futuros firmwares e atualizações de softwares 
para PC)

Dimensões
• Dimensões do blister (LxCxA): 135 x 38 x 195 

mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 28,5 x 22,1 x 83 

mm
• Peso do produto: 0,030 kg
• Tipo da embalagem: Clamshell

Alimentação
• Baterias incluídas
• Tipo de bateria: AAA / LR03 alcalina
• Tempo de reprodução c/bateria externa: Até 8 

horas

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM
•
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