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Bild/visning
• Bakgrundsbelysning
• Displayskärmtyp: OLED
• Textrader: 4
• Upplösning: 128 x 64 bildpunkter

Ljud
• Equalizer-anpassningsbar
• Equalizer-inställningar: Klassisk, Dance, Funk, 

Hiphop, Jazz, Rock
• Frekvensåtergivning: 30-18 000 Hz
• Uteffekt: 2 x 5 mW (16 ohm)
• Signal/brusförhållande: > 85 dB

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• ID3 Tag Support: Spårtitel och artist
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11 025, 16, 22 050, 

32, 44 1, 48 kHz
• WMA-bithastighet: 5–192 kbit/s
• WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz

Ljudinspelning
• Format för ljudfiler: WAV
• Spela in din egen röst

Ljudinspelning
• Inbyggd mikrofon: mono
• Röstinspelning: ADPCM

Lagring
• Inbyggd minneskapacitet: 512 MB
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Musikminneskapacitet, MP3: Upp till 125 spår (128 

kbit/s)*
• Musikminneskapacitet, WMA: Upp till 250 spår 

(64 kbit/s)*

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Praktiskt
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
• Funktion: Lås för knappsats

Tillbehör
• CD-ROM
• Hörlurar: SHE2550BI/00
• Halsrem: AY4215
• Snabbstartguide: Tryckt-EN,FR,ES,DE,IT,NL
• USB-kabel: AY3914
• Bruksanvisning på CD-skiva: EN, FR, ES, NL, DE, 

PO, SV, IT, SU, DA, CS, RY, UN, EL, PL, SL

Programvara
• Enhetshanteraren: Firmware Manager
• Windows Media Player 10
• PlaysForSure: Hämta ljud, Prenumerera på ljud

Systemkrav
• CD-enhet
• Hårddiskutrymme: 50 MB
• Internet-anslutning: Rekommenderat
• PC OS: Windows XP (SP2 eller senare)
• Processor: Pentium II eller bättre
• RAM-minne: 64 MB
• Ljudkort
• USB: Ledig USB-port
• Videokort

Storlek
• Förpackningstyp: Vikbar
• Produktens mått (B x H x D): 

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

Ström
• Batterikapacitet: 300 mAh
• Batterityp: Litiumbatteri
• Laddningstid: 4 tim
•

MP3-spelare
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