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Obraz/displej
• Podsvětlení: ano
• Typ obrazovky: OLED
• Řádky textu: 4
• Rozlišení: 128 x 64 pixelů

Zvuk
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Dance, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock
• Kmitočtová charakteristika: 30 - 18 000 Hz
• Výstupní výkon: 2 × 5 mW (16 ohmů)
• Odstup signál/šum: > 85 dB

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Podpora tagů ID3: Název skladby a jméno 

interpreta
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48 kHz
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 kb/s -

 192 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 8; 11,025; 

16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz

Nahrávání zvuku
• Formát audiosouboru: WAV
• Nahrajte svůj hlas: ano

Záznam zvuku
• Zabudovaný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: ADPCM

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 512 MB
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kapacita paměti pro hudbu (MP3): Až 125 skladeb 

(128 kb/s)*
• Kapacita paměti pro hudbu (WMA): Až 250 

skladeb (64 kb/s)*

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Pohodlí
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• Funkce: Zámek klávesnice

Příslušenství
• CD-ROM: Ano
• Sluchátka: SHE2550BI/00
• Popruh na krk: AY4215
• Stručný návod k rychlému použití: Tištěno-

EN,FR,ES,DE,IT,NL
• kabel USB: AY3914
• Uživatelský návod k disku CD-ROM: EN, FR, ES, 

NL, DE, PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, PL, 
SL

Software
• Správce zařízení: Firmware Manager
• Windows Media Player 10: Ano
• Funkce PlaysForSure: Stahování audia, Odebírání 

audia

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: ano
• Místo na pevném disku: 50 MB
• Připojení k Internetu: Volitelný
• Operační systém PC: Windows XP (SP2 nebo 

novější)
• Procesor: Pentium II nebo vyšší
• paměť RAM: 64 MB
• Zvuková karta: ano
• USB: Volný port rozhraní USB
• Karta grafického adaptéru: ano

Rozměry
• Typ balení: Clamshell
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

31 5 x 80,5 x 15 mm
• Hmotnost výrobku: 0,04 kg

Napájení
• Kapacita baterie: 300 mAh
• Typ baterie: Li-Pol
• Doba nabíjení: 4 h
•
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