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Bilde/skjerm
• Bakbelysning
• Skjermtype: OLED
• Tekstlinjer: 4
• Oppløsning: 128 x 64 piksler

Lyd
• Equalizer kan tilpasses
• Equalizer-innstillinger: Klassisk, Dance, Funk, 

Hiphop, Jazz, Rock
• Frekvenssvar: 30–18000 Hz
• Utgangseffekt: 2 x 5 mW (16 ohm)
• Signal-til-støy-forhold: > 85 dB

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, Windows 

Media™-lyd
• ID3 Tag-støtte: Sportittel og artistnavn
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• MP3-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bithastigheter: 5–192 kbps
• WMA-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz

Lydopptak
• Lydfilformat: WAV
• Spill inn din egen stemme

Lydopptak
• Innebygd mikrofon: mono
• Taleopptak: ADPCM

Lagringsmedium
• Innebygd minnekapasitet: 512 MB
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Musikkminnekapasitet, MP3: Opptil 125 spor (128 

kbps)*
• Musikkminnekapasitet, WMA: Opptil 250 spor 

(64 kbps)*

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Anvendelighet
• Fastvareoppgraderbar
• Funksjon: Nummertastaturlås

Tilbehør
• CD-ROM
• Hodesett: SHE2550BI/00
• Nakkestropp: AY4215
• Hurtigstartveiledning: Trykt-EN,FR,ES,DE,IT,NL
• USB-kabel: AY3914
• Brukerveiledning på CD-ROM: EN, FR, ES, NL, 

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

Programvare
• Enhetsbehandling: Fastvarebehandling
• Windows Media Player 10
• PlaysForSure: Nedlasting av lyd, Abonnement på 

lyd

Systemkrav
• CD-ROM-stasjon
• Harddiskplass: 50 MB
• Internett-tilkobling: Foretrekkes
• PC-operativsystem: Windows XP (SP2 eller 

senere)
• Prosessor: Pentium II eller bedre
• RAM-minne: 64 MB
• Lydkort
• USB: Ledig USB-port
• Skjermkort

Mål
• Emballasjetype: Sammenleggbar
• Produktmål (B x H x D): 31,5 x 80,5 x 15 mm
• Produktvekt: 0,04 kg

Effekt
• Batterikapasitet: 300 mAh
• Batteritype: LI-Polymer
• Ladetid: 4 t
•
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