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Kép/Kijelző
• Háttérvilágítás: igen, 7-színű háttérvilágítás
• Szövegsorok: 2
• Felbontás: 32 x 128
• Típus: LCD

Hang
• Csatornaszétválasztó: 45 dB
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, 

Pop, Rock
• Frekvenciaválasz: 30 - 18 000 Hz
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 3 mW
• Jel-zaj arány: > 85 dB

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• ID3 Tag támogatás: Műsorszám címe és előadó 

neve
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• MP3 mintavételezési sebességek: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5-192 kb/s
• WMA mintavételezési sebességek: 8; 11,025; 16; 

22,050; 32; 44,1; 48 kHz
• DRM: 10-es verzió

Hangrögzítés
• Audiofájl-formátum: WAV
• Beépített mikrofon: monó
• Hangfelvétel: ADPCM

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása: 2 GB
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• tömeges tárolási osztály megfelelőség
• Zenei memória kapacitása, WMA: Akár 920 

zeneszám*

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM

Csatlakoztathatóság
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: Nagysebességű USB 2.0

Kényelem
• Frissíthető firmware
• Funkciók: Billentyűzár

Tartozékok
• Elemek: AAA alkáli
• Fejhallgató: AY3811 FM rádiós fejhallgató
• USB-kábel: AY3930
• Felhasználói útmutató CD ROM-on
• Hordtáska

Szoftver
• Eszközkezelő: Device Manager, helyreállításhoz és 

frissítéshez
• Windows Media Player 10
• PlaysForSure: Zene letöltés, Zene előfizetés

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Rendszerkövetelmények
• CD-ROM-meghajtó
• Internet csatlakozás: Igen (hozzáférés frissített 

támogatási dokumentumokhoz, kezelési 
útmutatókhoz, későbbi firmware- és 
számítógépes szoftver-frissítésekhez)

• PC OS: Windows XP (SP2 vagy újabb) vagy Vista
• USB: Szabad USB port

Méretek
• Fólia méretei (sz x mé x ma): 135 x 38 x 195 mm
• Csomagolás típusa: Kagylóhéj
• Termék méretei (sz x mé x ma): 31,5 x 23 x 77,8 

mm

Áram
• Elemmel ellátva
• Akku típusa: AAA / LR03 alkáli
• Játékidő külső akkuval: akár 10 óra
•
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