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Beeld/scherm
• Achtergrondverlichting
• Tekstregels: 3
• Resolutie: 128 x 48
• Type: LCD

Geluid
• Zenderscheiding: 35 dB
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Funk, Hiphop, 

Jazz, Rock
• Frequentierespons: 80 - 18.000 Hz
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 3 mW
• Signaal-ruisverhouding: > 80 dB

Audio afspelen
• Compressieformaat: MP3, WAV, WMA
• Ondersteuning van ID3-tag: Nummertitel, artiest, 

album

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

Opslagmedia
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 2 GB
• Ingebouwd geheugentype: NAND-flash
• Compatibel met Mass Storage Class
• Geheugencapaciteit voor muziek, MP3: Maximaal 

450 nummers*

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

Gemak
• Firmware-upgrade mogelijk

• Functie: Blokkering van toetsenpaneel
• Batterij bijna leeg-indicatie
• Volumeregeling

Accessoires
• Batterijen: AAA-alkaline
• CD-ROM: Ja, met IFU, Device Manager
• Hoofdtelefoon: AY3816
• USB kabel: AY3926
• Gebruikershandleiding op CD-ROM

Software
• Apparaatbeheer: voor herstel en upgrades

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• CD-ROM-station
• Internetverbinding: Ja (voor toegang tot 

bijgewerkte ondersteuningsdocumenten, 
handleidingen en upgrades voor firmware en PC-
software)

• PC-besturingssysteem: Windows 2000/XP/Vista
• USB: Vrije USB-poort

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (BxDxH): 43,2 x 

135 x 213,4
• Productafmetingen (B x D x H): 90 x 29 x 20,3
• Verpakkingstype: D-box

Vermogen
• Batterijen meegeleverd
• Batterijtype: AAA/LR03 alkaline
• Afspeelduur op externe batterij: maximaal 20 uur
•
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