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Bild
• Typ: OLED
• Färg på bakgrundsbelysning: Blå, Orange
• Upplösning: 128 x 64 bildpunkter

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 4 mW
• Equalizer-inställningar: Klassisk, Funk, Hiphop, 

Jazz, Pop, Rock
• Equalizer-anpassningsbar
• Frekvensåtergivning: 30-18 000 Hz Hz
• Signal/brusförhållande: >80 dB

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• ID3 Tag Support: Låttitel och artist
• MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
• Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 

24, 32, 44.1, 48 kHz
• WMA-bithastighet: 5–192

Ljudinspelning
• FM-inspelning
• Format för ljudfiler: WAV

Ljudinspelning
• Format för ljudfiler: WAV
• Inbyggd mikrofon: mono
• Röstinspelning: ADPCM

Lagringsmedia
• Inbyggd minneskapacitet: 256
• Inbyggd minnestyp: NAND-flash
• Musikminneskapacitet, MP3: upp till 60 MP3-låtar 

(128 kbps och 4 min.)
• Musikminneskapacitet, WMA: upp till 120 WMA-

låtar (64 kbps och 4 min.)

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

Tillbehör
• Hörlurar: SHE775
• kablar: USB-förlängningskabel
• Halsrem
• Snabbstartsguide

Programvara
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Systemkrav
• CD-enhet
• Hårddiskutrymme: 50 MB
• PC OS: Windows 98SE, 2000 (SP4 eller senare), 

ME, XP (SP1 eller senare)
• RAM-minne: 128 MB
• Ljudkort
• USB: Ledig USB-port

Storlek
• Lådans mått (B x H x D): 150 x 170 x 64 mm
• Huvudförpackningens mått: 165 x 200 x 210 mm
• Antal i förpackning: 3
• Förpackningstyp: D-box
• Produktstorlek (BxDxH): 29,8 x 14,3 x 80,7 mm

Övriga data
• Batterier medföljer
• Batterityp: Litiumbatteri
• Batterikapacitet: 300 mAh
• Speltid med batteri (WMA): 12 tim
•

MP3-spelare
256 MB*  
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