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Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie
• Typ ekranu: OLED
• Ilość linii teksu: 4
• Rozdzielczość: 128 x 64 piksele

Dźwięk
• Możliwość dostosowania korektora
• Ustawienia korektora: Classic, Dance, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock
• Pasmo przenoszenia: 30 – 18 000 Hz
• Moc wyjściowa: 2 x 5 mW (16 omów)
• Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł ścieżki i nazwa 

wykonawcy
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Częstotliwość próbkowania MP3: 8, 11 025, 16, 

22 050, 32, 44 1, 48 kHz
• Prędkość przepływu danych WMA: 5–192 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 

11 025; 16; 22 050; 32; 44,1 i 48 KHz

Nagrywanie audio
• Format pliku audio: WAV
• Nagrywanie z radia
• Nagraj swój głos

Przechwytywanie sygnału audio
• Wbudowany mikrofon: mono
• Nagrywanie głosu: ADPCM

Nośnik pamięci
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Pojemność pamięci nagrań MP3: do 125 utworów 

(128 kb/s)*
• Pojemność pamięci nagrań WMA: do 250 

utworów (64 kb/s)*

Tuner/odbiór/transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Zakres częstotliwości: 87,5 – 108 MHz
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 30

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Wygoda
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Funkcja: Blokada klawiatury

Akcesoria
• CD-ROM
• Słuchawki: SHE2550BI/00
• Pasek na szyję: AY4215
• Skrócona instrukcja obsługi: Wydrukowano w 

językach: EN,FR,ES,DE,IT,NL
• przewód USB: AY3914
• Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM: EN, FR, 

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

Oprogramowanie
• Menedżer urządzeń: Menedżer oprogramowania 

sprzętowego
• Windows Media Player 10
• System PlaysForSure: Pobieranie plików audio, 

Subskrypcja plików audio

Wymagania systemowe
• napęd CD-ROM
• Pojemność dysku twardego: 50 MB
• Połączenie internetowe: Zalecane
• System operacyjny komputera: Windows XP 

(dodatek SP2 lub nowszy)
• Procesor: Pentium II lub nowszy
• Pamięć RAM: 64 MB
• Karta dźwiękowa
• USB: Wolny port USB
• Karta wideo

Wymiary
• Rodzaj opakowania: Składane
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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

Zasilanie
• Pojemność baterii: 300 mAh
• Rodzaj baterii: litowo-polimerowy
• Czas ładowania: 4 godz.
•
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