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Flash müzik çalar
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Görüntü/Ekran
• Tip: LCD
• Diyagonal ekran boyutu (inç): 1,7 inç
• Çözünürlük: 128 x 160 piksel, 65K renk
• Metin satır sayısı: 7
• Arkadan ışıklandırma
• Arkadan renkli ışıklandırma: Beyaz

Ses
• Ekolayzır: 5 kanal
• ekolayzır ayarları: Klasik, Dans, Electronica, Hip 

Hop, Lounge, Pop, RnB, Rock, Konuşma
• ekolayzır özelleştirilebilir
• Bas geliştirme: SRS WOW
• Frekans tepkisi: 20 - 16 000 Hz
• Çıkış Gücü: 2x5mW (16 Ohm)
• Sinyal gürültü oranı: > 82 dB
• THD: %0,1

müzik çalma
• Sıkıştırma formatı: MP3, Windows Media™ Audio
• ID3 Etiket desteği: Albüm ve sanatçı adı, Tür 

başlığı, Şarkı ve sanatçı adı
• MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
• WMA bit hızları: 32 - 192 kbps
• WMA örnekleme hızları: 16,22.050,32,44.1,48

Depolama Ortamı
• Dahili bellek kapasitesi: 2 GB*
• Dahili bellek tipi: NAND Flash
• Müzik hafıza kapasitesi, WMA: 1000 şarkıya 

kadar*

Bağlanabilirlik
• Kulaklık: 3,5 mm
• USB: USB 2.0
• Konektör: Philips bağlantı konektörü

kolaylıklar
• Yükseltilebilir bellenim
• SuperPlay
• Superscroll (üstte kaydırma)

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: SHE255
• Çanta: Yumuşak kumaş çanta
• USB kablosu
• CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu
• Hızlı başlangıç kılavuzu
• CD-ROM: Kurulum yazılımı, PC yazılımı ve 

kullanım kılavuzları

Yazılım
• Windows Media Player 10
• Aygıt yöneticisi
• PlaysForSure: Müzik İndirme, Müzik Aboneliği

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurşunsuz lehimli ürün

System Gereksinimleri
• PC OS: Windows XP (SP2 veya üzeri)
• CD-ROM sürücü
• Ses kartı
• Video kartı

Güç
• Pil Tipi: LI Polimer
• Pil kapasitesi: 600 mAh
• Şarj edilebilir: Evet, USB üzerinden
• Dahili pille kullanım süresi: 14 saate kadar*

Resim tekrar oynatma
• Resim sıkıştırma formatı: JPEG
• Slayt gösterisi

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 90 x 46 x 8,9 mm
• Ürün ağırlığı: 0.047 kg
• Ambalaj türü: D-box
• Kutu boyutları (G x Y x D): 153 x 46 x 153 mm
• Ana karton miktarı: 8
• Ana kutu boyutları: 196 x 326 x 163 mm
•

Flash müzik çalar
2GB*  
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