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Obraz/displej
• Barva podsvětlení: Bílá
• Rozlišení: 128 x 48 pixelů
• Typ: LCD

Zvuk
• Zvýraznění basů: Digitální zvýraznění basů
• Separace kanálů: 50 dB
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Kmitočtová charakteristika: 30-18 000 Hz Hz
• Odstup signál/šum: > 80 dB
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 4 mW

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Podpora tagů ID3: Název alba a jméno interpreta
• Podpora ID3 tagů: ano
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Vzorkovací frekvence formátu MP3: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 - 192

Nahrávání zvuku
• Formát audiosouboru: MP3
• Linkový vstup: analogový

Záznam zvuku
• Formát audiosouboru: WAV
• Zabudovaný mikrofon: Mono
• Nahrávání hlasu: ADPCM

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 256*
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Typy paměťových karet: Karta mini SD

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Linkový vstup: ano

Příslušenství
• Kabely: Linkový vstup, USB
• Sluchátka: SHE775
• Popruh na krk: (AY4215)
• Stručný návod k rychlému použití: Ano

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: ano
• Místo na pevném disku: 50 MB
• Operační systém PC: Windows 2000 (SP4 nebo 

novější), XP (SP1 nebo novější)
• paměť RAM: 128 MB
• Zvuková karta: ano
• USB: Volný port rozhraní USB

Rozměry
• Rozměry krabice (Š x V x H): 150 x 170 x 75 mm
• Rozměry master kartonu: 176 x 162 x 234 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
• Typ balení: D-box
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 43 mm x 23 mm x 

97,5 mm

Napájení
• Typ baterie: AAA / LR03 alkalická
• Doba přehrávání na baterie (tuner): Až 10 hodin*

Software
• Správce zařízení: ano
• Windows Media Player 9: Ano
• Windows Media Player 10: Ano
•

Audio přehrávač Flash
256 MB*  
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