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Imagine/Ecran
• Linii de text: 4
• Rezoluţie: 64 x 128
• Tip ecran: OLED

Sunet
• Separare canale: 45 dB
• Setări egalizator: Clasic, Jazz, Pop, Rock
• Răspuns în frecvenţă: 45 - 16 000 Hz
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 2,5 mW
• Coeficient semnal/zgomot: > 88 dB
• Personalizare egalizator

Redare audio
• Format compresie: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Acceptă etichete ID3: Titlu piesă și nume artist
• 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: 10 - 320 kbps (constant), 32 - 

192kbps (VBR)
• Rată de eșantionare WMA: 8, 11.025, 16, 22.050, 

32, 44,1, 48 kHz
• DRM: Versiunea 10

Înregistrare audio
• Înregistraţi propria dvs. voce

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

Medii de stocare
• Capacitate memorie încorporată: 2 GB
• Tip memorie încorporată: Flash NAND
• Compatibil Mass Storage
• Capacitate de memorare WMA: Până la 900 de 

piese*

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: USB 2.0 de mare viteză

Comoditate
• Posibilitate de upgrade a firmware-ului
• Funcţie: Blocare tastatură

Accesorii
• Căști: AY3809
• Cablu USB: AY3914
• Ghidul utilizatorului pe CD-ROM
• Ghid de utilizare tipărit
• Dispozitiv de fixare: AY4251

Software
• Manager echipament: Device Manager, pentru 

restaurare și upgrade
• Windows Media Player 10
• PlaysForSure: Descărcare audio, Abonament 

audio

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Cerinţe sistem
• Unitate CD-ROM
• Conexiune la Internet: Da (pentru a avea acces la 

documente de asistenţă, manuale și upgrade-uri 
firmware și software)

• PC OS: Windows XP (SP2 sau superior) sau Vista
• USB: Port USB gratuit

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 135 x 38 x 213 mm
• Tip ambalaj: Clemă
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 31,2 x 16,6 x 90,2 mm

Alimentare
• Tip baterie: Li-Polimer
• Durată de încărcare: 4ore oră
• Durată de redare cu baterie internă: până la 15 

ore
•
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