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Beeld/display
• Type: OLED
• Kleur van achtergrondverlichting: Blauw, Oranje
• Resolutie: 128 x 64 pixels

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 4 mW
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Funk, Hiphop, 

Jazz, Pop, Rock
• Instelbare equalizer
• Frequentierespons: 30 - 18.000 Hz Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 80 dB

Audioweergave
• Compressieformaat: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Ondersteuning van ID3-tag: Titel van nummer en 

artiestnaam
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• MP3-voorbeeldsnelheden: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bitsnelheden: 5 - 192

Audio-opname
• Opnemen in FM-formaat
• Audioformaat: WAV

Audio vastleggen
• Audioformaat: WAV
• Ingebouwde microfoon: mono
• Spraakopname: ADPCM

Opslagmedia
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 1024
• Ingebouwd geheugentype: NAND-flash
• Geheugencapaciteit voor muziek, MP3: maximaal 

240 MP3's (128 kbps en 4 min.)
• Geheugencapaciteit voor muziek, WMA: 

maximaal 480 WMA's (64 kbps en 4 min.)

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Accessoires
• Hoofdtelefoon: SHE775
• Kabels: USB-verlengsnoer
• Halskoord
• Snelstartgids

Software
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Systeemvereisten
• CD-ROM-station
• Ruimte op harde schijf: 50 MB
• PC-besturingssysteem: Windows 98SE, 2000 (SP4 

of hoger), ME, XP (SP1 of hoger)
• RAM-geheugen: 128 MB
• Geluidskaart
• USB: Vrije USB-poort

Afmetingen
• Afmetingen van doos (B x H x D): 

150 x 170 x 64 mm
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

165 x 200 x 210 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 3
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen van het product (BxDxH): 29,8 x 14,3 

x 80,7 mm

Voeding
• Batterijen meegeleverd
• Batterijtype: Li-Polymer
• Batterijcapaciteit: 300 mAh
• Speeltijd batterij (WMA): 12 uur
•
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