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Gear 512 MB SA167 a zdieľajte hudbu MP3 a WMA na cestách. Prenášajte hudbu 

 nabíjajte cez vysokorýchlostný konektor USB2.0. Vaši priatelia si tiež môžu vychutnať 
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lizér pre optimalizovaný zvuk vlastného hudobného štýlu
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Obraz/Displej
• Typ: LCD
• Podsvietenie displeja: Multicolor
• Rozlíšenie: 128 x 32 pixelov

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 4mW
• Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock, 

Hip Hop, Funk
• Prispôsobiteľné ekvalizéru: áno
• Frekvenčná odozva: 30 - 18 000 Hz Hz
• Odstup signálu od šumu: >80 dB
• Oddelenie kanálov: 50 dB

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Podpora ID3 označenia: Názov žánru
• Rýchlosti prenosu MP3: 8-320 kb za sekundu a 

VBR
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 8, 11 025, 16, 

22 050, 24, 32, 44 1, 48 kHz
• Rýchlosť prenosu WMA: 5 - 192

Zvukový záznam
• FM nahrávanie: áno
• Formát audio súboru: WAV

Audio záznam
• Formát audio súboru: WAV
• Vstavaný mikrofón: Monofónny
• Nahrávanie hlasu: ADPCM

Pamäťové médium
• Kapacita pamäte: 512
• Typ pamäte: Pamäť NAND Flash
• Kapacita pamäte pre hudbu, MP3: Až 120 MP3 

skladieb (128 kb za sek. a 4 min.)
• Kapacita pamäte pre hudbu, WMA: Až 240 WMA 

skladieb (64 kb za sek. a 4 min.)

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

Príslušenstvo
• Káble: USB rozširujúci kábel
• Slúchadlá: SHE775BD s integrovaným 

konektorom
• Šnúrka na krk: áno
• Sprievodca pre rýchly štart: áno

Softvér
• Program Music Match Jukebox: Program Music 

Match Jukebox

Systémové požiadavky
• Mechanika CD-ROM: áno
• Miesto na pevnom disku: 50 MB
• PC OS: Windows 98SE, 2000 (SP4 a novší), ME, 

XP (SP1 a novší)
• Pamäť RAM: 128 MB
• Zvuk. karta: áno
• USB: Voľný port USB

Rozmery
• Typ balenia: D-box
• Rozmery krabice (Š x V x H): 150 x 170 x 64 mm
• Rozmery hlavnej lepenky: 165 x 200 x 210 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 30,2 x 16,5 x 85 mm

Napájanie
• Batérie pribalené: áno
• Typ batérie: Alkalická batéria AAA / LR03
• Čas prehrávania WMA na batérie: 15 h (1 x 

alkalická batéria AAA)
•
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