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Obraz/wyświetlacz
• Typ: LCD
• Rozdzielczość: 128 x 32 piksele
• Podświetlenie wyświetlacza: Niebieski

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 4 mW
• Ustawienia korektora: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Hip Hop, Funk
• Pasmo przenoszenia: 30 – 18 000 Hz Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB
• Separacja kanałów: 50 dB

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Obsługa znaczników ID3: Nazwa gatunku
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Częstotliwość próbkowania MP3: 8, 11 025, 16, 

22 050, 24, 32, 44 1, 48 kHz
• Prędkość przepływu danych WMA: 5–192

Nośnik pamięci
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 1024
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Pojemność pamięci nagrań MP3: do 240 utworów 

MP3 (128 kb/s i 4 min)
• Pojemność pamięci nagrań WMA: do 480 

utworów WMA (64 kb/s i 4 min)

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: USB 1.1

Akcesoria
• Słuchawki: AY3808
• przewód USB: Złącze USB AY3922
• Pasek na szyję
• Skrócona instrukcja obsługi
• CD-ROM: AY4509

Oprogramowanie
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Wymagania systemowe
• napęd CD-ROM
• Pojemność dysku twardego: 50 MB
• System operacyjny komputera: Windows 98SE, 

2000 (SP4 lub nowszy), ME, XP (SP1 lub nowszy)
• Pamięć RAM: 128 MB
• Karta dźwiękowa
• USB: Wolny port USB

Wymiary
• Rodzaj opakowania: Składane
• Wymiary blistra (SxGxW): 197 X 40 X 197 mm
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

240 x 216 x 152 mm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 3
• Wymiary produktu (SxGxW): 30,2 x 16,5 x 

85 mm

Zasilanie
• Baterie w zestawie
• Rodzaj baterii: Alkaliczna AAA / LR03
• Czas odtw. przy zasil. bat. (WMA): 8 godz. (1x 

bateria alkaliczna AAA)
•
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