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Imagine/Ecran
• Tip: OLED
• Culoare iluminare din spate: Albastru, Oranj
• Rezoluţie: 128 x 64 pixeli

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 - 4 mW
• Setări egalizator: Clasic, Funk, Hip Hop, Jazz, Pop, 

Rock
• Personalizare egalizator
• Răspuns în frecvenţă: 30 - 18 000 Hz Hz
• Coeficient semnal/zgomot: >80 dB

Redare audio
• Format compresie: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Acceptă etichete ID3: Titlu piesă și nume artist
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de eșantionare MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 

24, 32, 44.1, 48 kHz
• Rată de biţi WMA: 5 - 192

Înregistrare audio
• Înregistrare FM
• Format fișier audio: WAV

Captură audio
• Format fișier audio: WAV
• Microfon încorporat: Mono
• Înregistrare vocală: ADPCM

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM
• Memorare automată
• Număr de canale presetate: 30
• Gamă de frecvenţe: 87,5 - 108 MHz

Medii de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 256
• Tip memorie încorporată: Flash NAND

• Capacitate de memorare MP3: 60 de melodii MP3 
(128 kbps, 4 min.)

• Capacitate de memorare WMA: 120 de melodii 
WMA (64 kbps, 4 min.)

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Accesorii
• Căști: SHE775
• Cabluri: Cablu USB
• Dispozitiv de fixare
• Ghid de iniţiere rapidă

Software
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Cerinţe sistem
• Unitate CD-ROM
• Spaţiu pe hard disk: 50 MB
• PC OS: Windows 98SE, 2000 (SP4 sau versiuni 

superioare), ME, XP (SP1 sau versiuni superioare)
• memorie RAM: 128 MB
• Placă de sunet
• USB: Port USB gratuit

Dimensiuni
• Tip ambalaj: Clemă
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 250 x 230 x 77 mm
• Dimensiuni Master carton: 285 x 285 x 250 mm
• Cantitate bax: 3
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 29,8 x 14,3 x 80,7 mm

Alimentare
• Baterii incluse
• Tip baterie: Li-Polimer
• Capacitate baterie: 300 mAh
• Durată de utilizare baterie (WMA): 12 h
•
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