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Görüntü/Ekran
• Tip: OLED
• Arkadan renkli ışıklandırma: Mavi, Turuncu
• Çözünürlük: 128 x 64 piksel

Ses
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 4 mW
• ekolayzır ayarları: Klasik, Funk, Hip Hop, Jazz, Pop, 

Rock
• ekolayzır özelleştirilebilir
• Frekans tepkisi: 30 - 18 000 Hz Hz
• Sinyal gürültü oranı: >80 dB

müzik çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, WAV, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Etiket desteği: Şarkı ve sanatçı adı
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• MP3 örnekleme hızları: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA bit hızları: 5 - 192

ses kaydı
• FM kaydı
• Ses dosya formatı: WAV

Ses Kayıt
• Ses dosya formatı: WAV
• Dahili mikrofon: mono
• Ses kayıt: ADPCM

Depolama Ortamı
• Dahili bellek kapasitesi: 1024
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Müzik hafıza kapasitesi, MP3: 240 MP3 şarkıya 

kadar (128 kbps ve 4 dak.)
• Müzik hafıza kapasitesi, WMA: 480 WMA şarkıya 

kadar (64 kbps ve 4 dak.)

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: SHE775
• Kablolar: USB uzatma kablosu
• Boyunluk
• Hızlı başlangıç kılavuzu

Yazılım
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

System Gereksinimleri
• CD-ROM sürücü
• Sabit disk alanı: 50 MB
• PC OS: Windows 98SE, 2000 (SP4 veya üzeri), 

ME, XP (SP1 veya üzeri)
• RAM hafıza: 128 MB
• Ses kartı
• USB: Boş USB bağlantı noktası

Boyutlar
• Kutu boyutları (G x Y x D): 150 x 170 x 64 mm
• Ana kutu boyutları: 165 x 200 x 210 mm
• Ana karton miktarı: 3
• Ambalaj türü: D-box
• Ürün boyutları (GxDxY): 29,8 x 14,3 x 80,7mm

Güç
• Piller dahildir
• Pil Tipi: LI Polimer
• Pil kapasitesi: 300mAh
• Pille Çalma/Oynatma süresi (WMA): 12 saat
•
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