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Kép/Kijelző
• Típus: LCD
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 1,7 hüvelyk
• Felbontás: 128 x 160 képpont, 65 ezer szín
• Szövegsorok: 7
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Fehér

Hang
• Hangszínszabályzó: 5 sávos
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Tánc, 

Elektronikus zene, Hip Hop, Szalonzene, Pop, 
RnB, Rock, Rap

• Testreszabható hangszínszabályzó
• mélyhangkiemelés: SRS WOW
• Frekvenciaválasz: 20 - 16 000 Hz
• Kimenő teljesítmény: 2 x 5 mW (16 ohm)
• Jel-zaj arány: > 82 dB
• THD: 0,1 %

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, Windows Media™ 

Audio
• ID3 Tag támogatás: Album címe és szerző neve, 

Műfaj, Műsorszám címe és előadó neve
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s
• WMA mintavételezési sebességek: 16; 22,05; 32; 

44,1; 48

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása: 1 GB*
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Zenei memória kapacitása, WMA: Akár 500 dal*

Csatlakoztathatóság
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: USB 2,0
• Csatlakozó: Philips dokkolóegység csatlakozó

Kényelem
• Frissíthető firmware
• SuperPlay
• Szupergörgetés

Tartozékok
• Fejhallgató: SHE255
• Hordtáska: Puha szövet tok
• USB-kábel
• Felhasználói útmutató CD ROM-on
• Gyors áttekintő útmutató
• CD-ROM: Telepítőlemezzel, PC szoftverrel és 

felhasználói kézikönyvvel

Szoftver
• Windows Media Player 10
• Eszközkezelő
• PlaysForSure: Zene letöltés, Zene előfizetés

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows XP (SP2 vagy újabb)
• CD-ROM-meghajtó
• Hangkártya
• Videokártya

Áram
• akku típusa: LI-Polimer
• Akkumulátorkapacitás: 600 mAh
• Újratölthető: Igen, USB-n keresztül
• Játékidő belső akkuval: Akár 14 óráig is*

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Diavetítés

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 90 x 46 x 8,9 mm
• Termék súlya: 0,047 kg
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

153 x 46 x 153 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 8
• Fődoboz mérete: 196 x 326 x 163 mm
•
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