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Obraz/Displej
• Podsvietenie: áno
• Typ obrazovky: OLED
• Riadky textu: 4
• Rozlíšenie: 128 x 64 pixelov

Zvuk
• Prispôsobiteľné ekvalizéru: áno
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Dance, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Rock
• Frekvenčná odozva: 30-18000 Hz
• Výstupný výkon: 2 x 5 mW (16 ohmov)
• Odstup signálu od šumu: > 85 dB

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Podpora ID3 označenia: Názov skladby a meno 

interpreta
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a 

VBR
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 8, 11025, 16, 22050, 

32, 44,1, 48 kHz
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-192 Kb za sekundu
• Vzorkovacie frekvencie WMA: 8; 11,025; 16; 

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

Zvukový záznam
• Formát audio súboru: WAV
• FM nahrávanie: áno
• Zaznamenajte si vlastný hlas: áno

Audio záznam
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Nahrávanie hlasu: ADPCM

Pamäťové médium
• Kapacita pamäte: 1 GB
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• Kapacita pamäte pre hudbu, MP3: až do 250 stôp 

(128 Kb za sekundu)*
• Kapacita pamäte pre hudbu, WMA: až do 380 stôp 

(64 Kb za sekundu)*

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo
• Frekvenčný rozsah: 87,5 - 108 MHz
• Počet predvolených kanálov: 30
• Automatické digitálne ladenie: áno

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Užitočná funkcia
• Aktualizovateľný firmware: áno
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice

Príslušenstvo
• Disk CD-ROM: áno
• Slúchadlá: SHE2550BI/00
• Šnúrka na krk: AY4215
• Stručná príručka spustenia: Vytlačené - AJ, FR, ŠP, 

NE, TAL, HOL
• USB kábel: AY3914
• Príručka používateľa na disku CD-ROM: EN, FR, 

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

Softvér
• Správca zariadení: Správca firmvéru
• Windows Media Player 10: áno
• PlaysForSure: Audio - prevzatie, Audio - 

registrácia

Systémové požiadavky
• Mechanika CD-ROM: áno
• Miesto na pevnom disku: 50 MB
• Pripojenie na Internet: Vhodnejšie
• Operačný systém počítača: Windows XP (SP2 a 

novší)
• Procesor: Pentium II alebo lepší
• Pamäť RAM: 64 MB
• Zvuk. karta: áno
• USB: Voľný port USB
• Videokarta: áno

Rozmery
• Typ balenia: Uzatvorené
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Napájanie
• Kapacita batérií: 300 mAh
• Typ batérie: LI-Polymér
• Čas nabíjania: 4 hod
•
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