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Imagine/Ecran
• Culoare iluminare din spate: Alb
• Rezoluţie: 128 x 48 pixeli
• Tip: LCD

Sunet
• Amplificare bas: Digital Bass Boost
• Separare canale: 50 dB
• Personalizare egalizator
• Setări egalizator: Clasic, Jazz, Pop, Rock
• Răspuns în frecvenţă: 30 - 18 000 Hz Hz
• Coeficient semnal/zgomot: >80 dB
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 4 mW

Redare audio
• Format compresie: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Acceptă etichete ID3: Titlu album și nume artist
• Acceptă etichete ID3
• Rate de biţi MP3: 8-320 kbps și VBR
• Rată de eșantionare MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 

24, 32, 44.1, 48 kHz
• Rată de biţi WMA: 5 - 192

Înregistrare audio
• Format fișier audio: MP3
• Intrare linie: analogic

Captură audio
• Format fișier audio: WAV
• Microfon încorporat: Mono
• Înregistrare vocală: ADPCM

Medii de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 512*
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Tipuri de carduri de memorie: Mini-card SD

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Intrare linie-in

Accesorii
• Cabluri: Line-in, USB
• Căști: SHE775
• Dispozitiv de fixare: (AY4215)
• Ghid de iniţiere rapidă

Cerinţe sistem
• Unitate CD-ROM
• Spaţiu pe hard disk: 50 MB
• PC OS: Windows 2000 (SP4 sau versiuni 

superioare), XP (SP1 sau versiuni superioare)
• memorie RAM: 128 MB
• Placă de sunet
• USB: Port USB gratuit

Dimensiuni
• Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 

150 x 170 x 75 mm
• Dimensiuni Master carton: 176 x 162 x 234 mm
• Cantitate bax: 3
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 43 x 23 x 97,5 mm

Alimentare
• Tip baterie: Baterie AAA / LR03 alcalină
• Durată de utilizare baterie (Tuner): Până la 10 

ore*

Software
• Windows Media Player 10
• Manager echipament
• Windows Media Player 9
•

Player audio flash
512MB*  
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