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Kuva/näyttö
• Tyyppi: OLED
• Taustaväri: Sininen, Oranssi
• Resoluutio: 128 x 64 pikseliä

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 - 4 mW
• Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Funk, Hip 

Hop, Jazz, Pop, Rock
• Mukautettava taajuuskorjain
• Taajuusvaste: 30 - 18 000 Hz Hz
• Signaali/kohina-suhde: > 80 dB

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WAV, Musiikki: Windows 

Media™ Audio
• ID3-tunnisteiden tuki: Kappaleen nimi ja artistin 

nimi
• MP3-bittinopeudet: 8 - 320 kbps ja VBR
• MP3-näytenopeus: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 

44,1, 48 kHz
• WMA-bittinopeudet: 5 - 192

Äänen tallennus
• FM-tallennus
• Äänitiedostoformaatti: WAV

Äänensieppaus
• Äänitiedostoformaatti: WAV
• Kiinteä mikrofoni: mono
• Äänitallennus: ADPCM

Tallennusvälineet
• Sisäinen muistikapasiteetti: 1024
• Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
• Musiikkimuistin kapasiteetti, MP3: enintään 240 

MP3-kappaletta (128 kbps ja 4 min)
• Musiikkimuistin kapasiteetti, WMA: enintään 480 

WMA-kappaletta (64 kbps ja 4 min)

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Lisätarvikkeet
• Kuulokkeet: SHE775
• Johdot: USB-jatkojohto
• Kaulahihna
• Pikaopas

Ohjelmisto
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Järjestelmävaatimukset
• CD-ROM-asema
• Kiintolevytila: 50 Mt
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows 98SE, 2000 (SP4 

tai uudempi), ME, XP (SP1 tai uudempi)
• RAM-muisti: 128 Mt
• Äänikortti
• USB: Vapaa USB-portti

Mitat
• Laatikon mitat (L x K x S): 150 x 170 x 64 mm
• Tukkupakkauksen mitat: 165 x 200 x 210 mm
• Määrä pakkauksessa: 3
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen mitat (LxSxK): 29,8 x 14,3 x 80,7 mm

Virta
• Sisältää paristot
• Pariston malli: litiumpolymeeri
• Akun kapasiteetti: 300 mAh
• Akun toiminta-aika (WMA): 12 h
•
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