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Beeld/display
• Type: LCD
• Schermdiameter (inch): 1,7 inch
• Resolutie: 128 x 160 pixels, 65.000 kleuren
• Tekstregels: 7
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Geluid
• Equalizer: 5-bands
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Dance, 

Elektronica, Hiphop, Lounge, Pop, RnB, Rock, 
Gesproken tekst

• Instelbare equalizer
• Bass-versterking: SRS WOW
• Frequentierespons: 20 - 16.000 Hz
• Uitgangsvermogen: 2 x 5 mW (16 ohm)
• Signaal/ruis-verhouding: > 82 dB
• THD: 0,1%

Audioweergave
• Compressieformaat: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Ondersteuning van ID3-tag: Naam album en 

artiest, Titel genre, Titel van nummer en 
artiestnaam

• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps
• WMA-samplefrequenties: 16; 22.050; 32; 44,1; 48

Opslagmedia
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 1 GB*
• Ingebouwd geheugentype: NAND-flash
• Geheugencapaciteit voor muziek, WMA: 

Maximaal 500 nummers*

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Aansluiting: Philips-stationsaansluiting

Gebruiksgemak
• Upgraden van firmware mogelijk
• SuperPlay
• Superscroll

Accessoires
• Hoofdtelefoon: SHE255
• Opbergtasje: Zacht tasje
• USB-kabel
• Gebruikershandleiding op CD-ROM
• Snelstartgids
• CD-ROM: Met installer, PC-software en 

gebruikershandleidingen

Software
• Windows Media Player 10
• Apparaatbeheer
• PlaysForSure: Audio downloaden, Audio-

abonnement

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Systeemvereisten
• PC-besturingssysteem: Windows XP (SP2 of 

hoger)
• CD-ROM-station
• Geluidskaart
• Videokaart

Voeding
• Batterijtype: Li-Polymer
• Batterijcapaciteit: 600 mAh
• Oplaadbaar: Ja, via USB
• Speeltijd op interne batterij: Maximaal 14 uur*

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Diapresentatie

Afmetingen
• Afmetingen van het product (BxDxH): 90 x 46 x 

8,9 mm
• Gewicht van het product: 0,047 kg
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen van doos (B x H x D): 

153 x 46 x 153 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 8
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

196 x 326 x 163 mm
•

Audiospeler met flashgeheugen
1 GB*  
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