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Beeld/display
• Achtergrondverlichting
• Schermtype: OLED
• Tekstregels: 4
• Resolutie: 128 x 64 pixels

Geluid
• Instelbare equalizer
• Equalizer-instellingen: Klassiek, Dance, Funk, 

Hiphop, Jazz, Rock
• Frequentierespons: 30 - 18000 Hz
• Uitgangsvermogen: 2 x 5 mW (16 ohm)
• Signaal-ruisverhouding: > 85 dB

Audioweergave
• Compressieformaat: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• Ondersteuning van ID3-tag: Titel van nummer en 

artiestnaam
• MP3-bitsnelheden: 8 - 320 kbps en VBR
• MP3-voorbeeldsnelheden: 8, 11,025, 16, 22,050, 

32, 44,1, 48 kHz
• WMA-bitsnelheden: 5 - 192 kbps
• WMA-voorbeeldsnelheden: 8/11,025/16/22,050/

32/44,1/48 kHz

Audio-opname
• Audioformaat: WAV
• Opnemen in FM-formaat
• Neem uw eigen stem op

Audio vastleggen
• Ingebouwde microfoon: mono
• Spraakopname: ADPCM

Opslagmedia
• Ingebouwde geheugencapaciteit: 512 MB
• Ingebouwd geheugentype: NAND-flash
• Geheugencapaciteit voor muziek, MP3: max. 125 

nummers (128 kbps)*
• Geheugencapaciteit voor muziek, WMA: max. 

250 nummers (64 kbps)*

Tuner/ontvangst/overdracht
• Tunerbereik: FM-zender
• Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
• Automatisch digitaal afstemmen
• Aantal voorkeurzenders: 30

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Gebruiksgemak
• Firmware-upgrade mogelijk
• Functie: Blokkering van toetsenpaneel

Accessoires
• CD-ROM
• Hoofdtelefoon: SHE2550BI/00
• Halskoord: AY4215
• Snelstartgids: Gedrukt - EN, FR, ES, DE, IT, NL
• USB-kabel: AY3914
• Gebruikershandleiding op CD-ROM: EN, FR, ES, 

NL, DE, PO, SV, IT, SU, DA, CS, RU, HU, EL, PL, 
SL

Software
• Apparaatbeheer: Firmware Manager
• Windows Media Player 10
• PlaysForSure: Audio downloaden, Audio-

abonnement

Systeemvereisten
• CD-ROM-station
• Ruimte op harde schijf: 50 MB
• Internetverbinding: Bij voorkeur
• PC-besturingssysteem: Windows XP (SP2 of 

hoger)
• Processor: Pentium II of hoger
• RAM-geheugen: 64 MB
• Geluidskaart
• USB: Vrije USB-poort
• Videokaart

Afmetingen
• Verpakkingstype: Type "Clamshell"
• Afmetingen van product (B x H x D): 

31.5 x 80,5 x 15 mm
• Gewicht van het product: 0,04 kg

Voeding
• Batterijcapaciteit: 300 mAh
• Batterijtype: Li-Polymer
• Oplaadtijd: 4 u
•
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