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Obraz/wyświetlacz
• Typ: LCD
• Długość przekątnej ekranu (cale): 1,7 cale
• Rozdzielczość: 128 x 160 pikseli, 65 tys. kolorów
• Ilość linii teksu: 7
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały

Dźwięk
• Korektor: 5-pasmowy
• Ustawienia korektora: Classic, Dance, 

Electronica, Hip Hop, Lounge, Pop, RnB, Rock, 
Słowo mówione

• Możliwość dostosowania korektora
• Funkcje poprawy tonów niskich: System SRS 

WOW
• Pasmo przenoszenia: 20 – 16 000 Hz
• Moc wyjściowa: 2 x 5 mW (16 omów)
• Stosunek sygnału do szumu: > 82 dB
• THD: 0,1%

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3, Windows Media™ Audio
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł albumu i nazwa 

wykonawcy, Nazwa gatunku, Tytuł ścieżki i nazwa 
wykonawcy

• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Prędkość przepływu danych WMA: 32–192 kb/s
• Częstotliwość próbkowania plików WMA: 16; 

22,050; 32; 44,1; 48

Nośnik pamięci
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 2 GB*
• Typ pamięci wewnętrznej: NAND Flash
• Pojemność pamięci nagrań WMA: Do 1000 

utworów*

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Złącze: Złącze stacji dokującej firmy Philips

Wygoda
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• SuperPlay
• Szybkie przewijanie (Superscroll)

Akcesoria
• Słuchawki: SHE255
• Pokrowiec: Miękki pokrowiec z tkaniny
• przewód USB
• Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM
• Skrócona instrukcja obsługi
• CD-ROM: Z instalatorem, oprogramowaniem, 

instrukcjami obsługi

Oprogramowanie
• Windows Media Player 10
• Menedżer urządzeń
• System PlaysForSure: Pobieranie plików audio, 

Subskrypcja plików audio

Charakterystyka ekologiczna
• Bezołowiowe produkty lutowane

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows XP 

(dodatek SP2 lub nowszy)
• napęd CD-ROM
• Karta dźwiękowa
• Karta wideo

Zasilanie
• Rodzaj baterii: litowo-polimerowy
• Pojemność baterii: 600 mAh
• Akumulator: Tak, przez USB
• Czas odtwarzania na bater. wewn.: Do 14 godzin*

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Pokaz slajdów

Wymiary
• Wymiary produktu (SxGxW): 90 x 46 x 8,9 mm
• Waga produktu: 0 047 kg
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 

153 x 46 x 153 mm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 8
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

196 x 326 x 163 mm
•

Odtwarzacz audio z pamięcią flash
2 GB*  
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