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Ses
• D/A dönüştürücüsü: 1 bit
• Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
• Sinyal gürültü oranı: > 85dB
• Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Çıkış Gücü: 2 x 4mW RMS
• Ses seviyesi kontrolü: dijital
• Akustik Geri Besleme

müzik çalma
• Çalma Ortamı: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, 

WMA
• Disk Çalma Modları: Programlanabilir 50 Şarkı, 

Tutma, Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/
Sonraki Şarkı Arama, Birini/albümü/tümünü 
tekrarlama, Albümü/tümünü rasgele çalma

• Elektronik Atlama Koruması (CD): 45 saniye
• Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Jolliet
• Magic ESP (MP3-CD): 100 saniye
• MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
• WMA bit hızları: 32 - 192 kbps

Bağlanabilirlik
• DC giriş: 4,0 mm, 4,5V, orta +
• Kulaklık: 3,5 mm
• Line out (hat çıkışı): 3,5 mm

kolaylıklar
• Görüntü Tipi: LCD
• Göstergeler: albüm numarası, pil durumu, Cd 

fonksiyonları, DBB, ESP, süre, parça

Aksesuarlar
• Kulaklıklar: AE500 FM kulaklıklar
• Aksesuarlarla Birlikte: Kullanım Kılavuzu
• AC/DC Adaptörü: AY3162(400mA)

Tuner/Alma/Verme
• Tuner Bantları: FM

Boyutlar
• Ana kutu boyutları: 215 x 244 x 345 mm
• Ana karton ağırlığı: 2,636 kg
• Ana karton miktarı: 3
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

208 x 309 x 51 mm
• Ürün boyutları (GxDxY): 140 x 140 x 29 mm
• Ürün ağırlığı: 0,2 kg
• Ambalaj türü: Kapak

Güç
• Pil tipi: AA, LR6, UM3
•
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