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Kuva/näyttö
• Taustavalo
• Kuvaruututyyppi: OLED
• Tekstirivit: 4
• Resoluutio: 128 x 64 pikseliä

Ääni
• Mukautettava taajuuskorjain
• Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Dance, 

Funk, Hip Hop, Jazz, Rock
• Taajuusvaste: 30 - 18 000 Hz
• Lähtöteho: 2 x 5 mW (16 ohmia)
• Signaali/kohina-suhde: > 85 dB

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, 32, 44,1, 

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

44,1; 48 kHz

Äänen tallennus
• Äänitiedostoformaatti: WAV
• Oman äänen tallennus

Äänensieppaus
• Kiinteä mikrofoni: mono
• Äänitallennus: ADPCM

Tallennusvälineet
• Sisäinen muistikapasiteetti: 512 Mt
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
• Musiikkimuistin kapasiteetti, MP3: Jopa 125 

kappaletta (128 kbps)*
• Musiikkimuistin kapasiteetti, WMA: Jopa 250 

kappaletta (64 kbps)*

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

Käytön mukavuus
• Päivitettävä ohjelmisto
• Toiminto: Näppäimistölukko

Lisätarvikkeet
• CD-ROM
• Kuulokkeet: SHE2550BI/00
• Kaulahihna: AY4215
• Pikaopas: Painettu-EN,FR,ES,DE,IT,NL
• USB-johto: AY3914
• Käyttöopas CD-levyllä: EN, FR, ES, NL, DE, PO, 

SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, PL, SL

Ohjelmisto
• Laitehallinta: Laiteohjelman hallinta
• Windows Media Player 10
• PlaysForSure-ohjelma: Äänitiedostojen lataus, 

Äänitiedostojen tilaus

Järjestelmävaatimukset
• CD-ROM-asema
• Kiintolevytila: 50 Mt
• Internet-yhteys: Parempi
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows XP (SP2 tai 

uudempi)
• Suoritin: Pentium II tai uudempi
• RAM-muisti: 64 Mt
• Äänikortti
• USB: Vapaa USB-portti
• Näytönohjain

Mitat
• Pakkaustyyppi: Simpukkapakkaus
• Tuotteen mitat (L x K x S): 31 5 x 80,5 x 15 mm
• Tuotteen paino: 0,04 kg

Virta
• Akun kapasiteetti: 300 mAh
• Pariston malli: litiumpolymeeri
• Latausaika: 4 t
•
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