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Bilde/skjerm
• Type: OLED
• Bakbelysningsfarge: Blå, Oransje
• Oppløsning: 128 x 64 piksler

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 4 mW
• Equalizer-innstillinger: Klassisk, Funk, Hiphop, 

Jazz, Pop, Rock
• Equalizer kan tilpasses
• Frekvenssvar: 30–18 000 Hz Hz
• Signal-til-støy-forhold: > 80 dB

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, Windows 

Media™-lyd
• ID3 Tag-støtte: Sportittel og artistnavn
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
• MP3-samplingsfrekvenser: 8, 11,025, 16, 22,050, 

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

Lydopptak
• FM-opptak
• Lydfilformat: WAV

Lydopptak
• Lydfilformat: WAV
• Innebygd mikrofon: mono
• Taleopptak: ADPCM

Lagringsmedium
• Innebygd minnekapasitet: 1024
• Innebygd minnetype: NAND-fastminne
• Musikkminnekapasitet, MP3: opptil 240 MP3-

sanger (128 kbps og 4 min)
• Musikkminnekapasitet, WMA: opptil 480 WMA-

sanger (64 kbps og 4 min)

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Tilbehør
• Hodesett: SHE775
• Ledninger: USB-forlengerkabel
• Nakkestropp
• Hurtigstartveiledning

Programvare
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Systemkrav
• CD-ROM-stasjon
• Harddiskplass: 50 MB
• PC-operativsystem: Win98 SE, 2000 (SP4 eller 

høyere), Me, XP (SP1 eller høyere)
• RAM-minne: 128 MB
• Lydkort
• USB: Ledig USB-port

Mål
• Eskemål (B x H x D): 150 x 170 x 64 mm
• Mål på hovedeske: 165 x 200 x 210 mm
• Hovedeskekvantum: 3
• Emballasjetype: D-boks
• Produktmål (BxDxH): 29,8 x 14,3 x 80,7 mm

Effekt
• Batterier inkludert
• Batteritype: LI-Polymer
• Batterikapasitet: 300 mAh
• Batteriavspillingstid (WMA): 12 timer
•
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