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Obraz/displej
• Podsvětlení: ano, Podsvětlení - 7 barev
• Řádky textu: 2
• Rozlišení: 32 x 128
• Typ: LCD

Zvuk
• Separace kanálů: 45 dB
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Kmitočtová charakteristika: 30 – 18 000 Hz
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 3 mW
• Odstup signál/šum: > 85 dB

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Podpora tagů ID3: Název skladby a jméno 

interpreta
• 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 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz
• Technologie DRM: Verze 10

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

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 1 GB
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kompat. s normou pro velk. paměť.zaříz.: ano
• Kapacita paměti pro hudbu (WMA): Až 460 

skladeb*

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: Vysokorychlostní USB 2.0

Pohodlí
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• Funkce: Zámek klávesnice

Příslušenství
• Baterie: AAA alkalické
• Sluchátka: Sluchátka s rádiem VKV AY3810
• kabel USB: AY3930
• Uživatelský návod k disku CD-ROM: Ano

Software
• Správce zařízení: Správce zařízení pro obnovení a 

aktualizaci
• Windows Media Player 10: Ano
• Funkce PlaysForSure: Stahování audia, Odebírání 

audia

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky
• Mechanika CD-ROM: ano
• Připojení k Internetu: Ano (pro přístup 

k aktualizovaným dokumentům podpory, 
manuálům, budoucím firmwarům a aktualizacím 
počítačového softwaru)

• Operační systém PC: Windows XP (SP2 nebo 
novější)

• USB: Volný port rozhraní USB

Rozměry
• Rozměry plastového balení (ŠxHxV): 135 mm x 

38 mm x 195 mm
• Typ balení: Clamshell
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 31,5 mm x 23 mm x 

77,8 mm

Napájení
• Baterie dodávány s přístrojem: ano
• Typ baterie: AAA / LR03 alkalická
• Doba provozu na externí baterii: Až 10 hodin
•

Audio přehrávač Flash
1 GB*  
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