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Imagem/Visualização
• Tipo: LCD
• Resolução: 96 x 64 pixels
• Linhas de texto: 4
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branco
• Indicações: Estado da pilha, DBB

Som
• Equalizador personalizável
• Equalizador: 5 bandas
• Definições do Equalizador: Classic, Jazz, Funk, 

Tecno, Hip Hop
• Melhoramento dos graves: Digital Bass Boost
• Frequência de resposta: 20 - 20.000 Hz
• Sensibilidade: < 100 dB
• THD: 0,01 - 0,1%
• Potência de saída: 2x5 mW (16 ohm)

Reprodução de Áudio
• Memória intermédia: 16 MB
• Formato de compressão: MP3, Áudio Windows 

Media™, WAV
• Suporte de Identificação ID3: Indicação do álbum, 

Título do álbum e nome do artista, Título do 
género, Título da faixa e nome do artista

• Taxa de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Taxa de bits WMA: 32-192 kbps
• Taxas de amostragem WMA: 8, 11,025, 16, 

22,050, 32, 44,1, 48

Captação de Áudio
• Gravação de voz
• Microfone incorporado: mono
• Formato de ficheiro áudio: WAV

Suporte de armazenamento
• Tipo de memória incorporada: Disco rígido
• Capacidade do Disco Rígido: 4* GB
• Capacidade de memória musical: Até 2000 

músicas*

Conectividade
• Ligações Frontais/Laterais: Entrada CC, Saída 

auscultador, Porta USB tipo B
• Suporte informático: PC
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Entrada CC: 5 V
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Conveniência
• Indicação de carregamento da bateria

• Indicação de bateria cheia
• Indicação de bateria fraca
• Função: Toda a minha música em movimento
• Suporte de linguagem: Eng,Fr,Spa,NL,Ge,Port,Swe 

e outras
• Superscroll

Acessórios
• Auscultadores: SHE255
• Adaptador/Carregador CA/CC: Multitensões 

(AY4108)
• cabo USB: AY3911
• CD-ROM: instalador, software de PC, manuais
• Guia do Utilizador em CD-ROM: 

Eng,Fr,Spa,NL,Ge,Port,Swe
• Cartão da Garantia

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows XP (SP1 ou 

superior)
• Espaço do disco rígido: 100 MB
• Processador: Pentium II ou superior
• memória RAM: 64 MB
• unidade de CD-ROM
• Placa de som
• Placa de vídeo

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do produto (L x A x P): 53 mm x 86 

mm x 16,7 mm mm
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

252 x 78 x 153 mm
• Dimensões do cartão principal: 

163 x 336 x 262 mm
• Quantidade de caixas principais: 4
• Peso do produto: 0,078 kg

Corrente
• Tipo de Bateria: Iões de lítio
• Capacidade da pilha: 610 mAh
• Recarregável
• Tempo de carga: 4 horas de carga total hr
• Tipo de adaptador: 100 - 240 V

Software
• Windows Media Player 10
• Gestor de dispositivos
• PlaysForSure: Download Áudio, Subscrição Áudio
•

Micro jukebox
4 GB*  
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