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Obraz/displej
• Typ: LCD
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 1,7 palec
• Rozlišení: 128 × 160 pixelů, 65 000 barev
• Řádky textu: 7
• Podsvětlení: ano
• Barva podsvětlení: Bílá

Zvuk
• Ekvalizér: 5 pásem
• Nastavení ekvalizéru: Classic, Dance, Electronica, 

Hip Hop, Lounge, Pop, RnB, Rock, Mluvené slovo
• Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
• Zvýraznění basů: SRS WOW
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 16 000 Hz
• Výstupní výkon: 2x5 mW (16 ohmů)
• Odstup signál/šum: > 82 dB
• Celkové harmonické zkreslení (THD): 0,1 %

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Podpora tagů ID3: Název alba a jméno interpreta, 

Název žánru, Název skladby a jméno interpreta
• Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a 

variabilní
• Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s
• Vzorkovací frekvence formátu WMA: 

16;22,050;32;44,1;48

Úložná média
• Kapacita zabudované paměti: 2 GB*
• Typ zabudované paměti: NAND Flash
• Kapacita paměti pro hudbu (WMA): Až 1 000 

písní*

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Konektor: Konektor dokovací stanice Philips

Pohodlí
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• SuperPlay: Ano
• Navigace Superscroll: ano

Příslušenství
• Sluchátka: SHE255
• Pouzdro: Pouzdro z měkké látky
• kabel USB: ano
• Uživatelský návod k disku CD-ROM: ano
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• CD-ROM: Obsahuje instalační program, 

počítačový software a uživatelské příručky.

Software
• Windows Media Player 10: Ano
• Správce zařízení: ano
• Funkce PlaysForSure: Stahování audia, Odebírání 

audia

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows XP (SP2 nebo 

novější)
• Mechanika CD-ROM: ano
• Zvuková karta: ano
• Karta grafického adaptéru: ano

Napájení
• Typ baterie: Li-Pol
• Kapacita baterie: 600 mAh
• Dobíjecí: Ano, přes rozhraní USB
• Doba provozu na interní baterii: Až 14 hodin*

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Prezentace: ano

Rozměry
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 

90 mm × 46 mm × 8,9 mm
• Hmotnost výrobku: 0 047 kg
• Typ balení: D-box
• Rozměry krabice (Š x V x H): 153 x 46 x 153 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 8
• Rozměry master kartonu: 196 x 326 x 163 mm
•
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