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Billede/display
• Baggrundsbelysning
• Tekstlinjer: 3
• Opløsning: 128 x 48
• Type: LCD

Lyd
• Kanalseparation: 35 dB
• Equalizer-indstillinger: Klassisk, Funk, Hip Hop, 

Jazz, Rock
• Frekvenskurve: 80 - 18.000 Hz
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 3 mW
• Signal/støjforhold: > 80 dB

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
• Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, 

album

Lydoptagelse
• Lydfilformat: WAV
• Indbygget mikrofon: mono
• Stemmeoptagelse: ADPCM

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelseskapacitet: 2 GB
• Indbygget hukommelse: NAND Flash
• Overensstemmelse med masselagring
• Musik hukommelseskapacitet, MP3: Op til 450 

numre*

Tilslutningsmuligheder
• Hovedtelefon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Komfort
• Firmwareopgradering

• Funktion: Tastaturlås
• Indikator for batteriniveau
• Lydstyrke

Tilbehør
• Batterier: AAA alkaline
• CD-ROM: Ja, med IFU, enhedshåndtering
• Hovedtelefoner: AY3816
• USB-kabel: AY3926
• Brugerhåndbog på CD-ROM

Software
• Enhedshåndtering: for at gendanne og opgradere

Miljøspecifikationer
• Produkt med blyfri lodninger

Systemkrav
• CD-ROM-drev
• Internet-tilslutning: Ja (for adgang til opdaterede 

supportdokumenter, manualer og senere 
opgradering af firmware og PC-software)

• PC OS: Windows 2000/XP/Vista
• USB: Ledig USB-port

Dimensioner
• Blister pakkemål (B × D × H): 43,2 x 135 x 213,4 

mm
• Produktmål (B × D × H): 90 x 29 x 20,3
• Emballagetype: D-box

Strøm
• Batterier inkluderet
• Batteritype: AAA / LR03 Alkaline
• Spilletid på eksternt batteri: Op til 20 timer
•
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