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Obraz/wyświetlacz
• Podświetlenie: tak, 7 kolorów podświetlenia
• Ilość linii teksu: 2
• Rozdzielczość: 32 x 128
• Typ: LCD

Dźwięk
• Separacja kanałów: 45 dB
• Ustawienia korektora: Classic, Jazz, Pop, Rock
• Pasmo przenoszenia: 30 – 18 000 Hz
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 3 mW
• Stosunek sygnału do szumu: >85 dB

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł ścieżki i nazwa 

wykonawcy
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Częstotliwość próbkowania MP3: 8, 11 025, 16, 

22 050, 24, 32, 44 1, 48 kHz
• Prędkość przepływu danych WMA: 5–192 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 8; 

11 025; 16; 22 050; 32; 44,1 i 48 KHz
• DRM: Wersja 10

Przechwytywanie sygnału audio
• Format pliku audio: WAV
• Wbudowany mikrofon: mono
• Nagrywanie głosu: ADPCM

Nośnik pamięci
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Zgodna z klasą pamięci masowej
• Pojemność pamięci nagrań WMA: Do 460 

utworów*

Tuner/odbiór/transmisja
• Pasma tunera: UKF

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: Szybkie złącze USB 2.0

Wygoda
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Funkcja: Blokada klawiatury

Akcesoria
• Baterie: AAA alkaliczna
• Słuchawki: Słuchawki z radiem AY3810
• przewód USB: AY3930
• Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM

Oprogramowanie
• Menedżer urządzeń: Menedżer urządzeń pozwala 

na przywracanie i aktualizowanie
• Windows Media Player 10
• System PlaysForSure: Pobieranie plików audio, 

Subskrypcja plików audio

Charakterystyka ekologiczna
• Bezołowiowe produkty lutowane

Wymagania systemowe
• napęd CD-ROM
• Połączenie internetowe: Tak (aby uzyskać dostęp 

do dokumentów pomocy technicznej, instrukcji 
obsługi, przyszłych aktualizacji oprogramowania 
sprzętowego i oprogramowania komputerowego)

• System operacyjny komputera: Windows XP 
(dodatek SP2 lub nowszy)

• USB: Wolny port USB

Wymiary
• Wymiary blistra (SxGxW): 135 x 38 x 195 mm
• Rodzaj opakowania: Składane
• Wymiary produktu (SxGxW): 31,5 X 23 X 77,8 

mm

Zasilanie
• Baterie w zestawie
• Rodzaj baterii: Alkaliczna AAA / LR03
• Czas odtwarz. (baterie zewn.): Do 10 godz.
•

Odtwarzacz audio z pamięcią flash
1 GB*  
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