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Beeld/display
• Achtergrondverlichting: ja, Zevenkleurige 

achtergrondverlichting
• Tekstregels: 2
• Resolutie: 32 x 128
• Type: LCD

Geluid
• Zenderscheiding: 45 DB
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock
• Frequentierespons: 30 - 18.000 Hz
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 3 mW
• Signaal-ruisverhouding: > 85 dB

Audioweergave
• Compressieformaat: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Ondersteuning van ID3-tag: Titel van nummer en 

artiestnaam
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• MP3-voorbeeldsnelheden: 8, 11,025, 16, 22,050, 

24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bitsnelheden: 5 - 192 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8/11,025/16/22,050/

32/44,1/48 kHz
• DRM: Versie 10

Audio vastleggen
• Audioformaat: WAV
• Ingebouwde microfoon: mono
• Spraakopname: ADPCM

Opslagmedia
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 2 GB
• Ingebouwd geheugentype: NAND-flash
• Compatibel met Mass Storage Class
• Geheugencapaciteit voor muziek, WMA: 

Maximaal 920 nummers*

Tuner/ontvangst/overdracht
• Tunerbereik: FM

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: High-speed USB 2.0

Gebruiksgemak
• Firmware-upgrade mogelijk
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel

Accessoires
• Batterijen: AAA-alkaline
• Hoofdtelefoon: AY3811-hoofdtelefoon voor FM-

radio
• USB-kabel: AY3930
• Gebruikershandleiding op CD-ROM
• Opbergtasje

Software
• Apparaatbeheer: Apparaatbeheer voor herstel en 

upgrades
• Windows Media Player 10
• PlaysForSure: Audio downloaden, Audio-

abonnement

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• CD-ROM-station
• Internetverbinding: Ja (voor toegang tot 

bijgewerkte ondersteuningsdocumenten, 
handleidingen en upgrades voor firmware en PC-
software)

• PC-besturingssysteem: Windows XP (SP2 of 
hoger) of Vista

• USB: Vrije USB-poort

Afmetingen
• Afmetingen blisterverpakking (BxDxH): 135 x 38 

x 195 mm
• Verpakkingstype: Type "Clamshell"
• Afmetingen van het product (BxDxH): 31,5 x 23 x 

77,8 mm

Voeding
• Batterijen meegeleverd
• Batterijtype: AAA/LR03 alkaline
• Afspeelduur op externe batterij: Maximaal 10 uur
•

Flash Audio-speler
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