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Imagem/Ecrã
• Tipo: LCD
• Retroiluminação do ecrã: Multicores
• Resolução: 128 x 32 pixels

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 4 mW
• Definições do Equalizador: Classic, Jazz, Pop, 

Rock, Hip Hop, Funk
• Equalizador personalizável
• Frequência de resposta: 30 - 18.000 Hz Hz
• Relação sinal/ruído: > 80 dB
• Separação de canais: 50 dB

Reprodução de Áudio
• Formato de compressão: MP3, WAV, Áudio 

Windows Media™
• Suporte de Identificação ID3: Título do género
• Taxa de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
• Índices de amostragem MP3: 8, 11.025, 16, 22.050, 

24, 32, 44.1, 48 kHz
• Taxa de bits WMA: 5 - 192

Gravação de Áudio
• Gravação de FM
• Formato de ficheiro áudio: WAV

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

Suporte Multimédia de 
Armazenamento
• Capacidade da memória incorporada: 512
• Tipo de memória incorporada: NAND Flash
• Capacidade de memória musical, MP3: até 120 

músicas MP3 (128 kbps e 4 min.)
• Capacidade de memória musical, WMA: até 240 

músicas em WMA (64 kbps e 4 min.)

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm
• USB: USB 2.0

Acessórios
• Cabos: Extensão USB
• Auscultadores: SHE775BD com ficha integrada
• Fita para o pescoço
• Guia de iniciação rápida

Software
• Music Match Jukebox: Music Match Jukebox

Requisitos do Sistema
• Unidade de CD-ROM
• Espaço do disco rígido: 50 MB
• Sistema Operativo do PC: W 98SE, 2000 (SP4...), 

ME, XP (SP1...)
• Memória RAM: 128 MB
• Placa de som
• USB: Porta USB livre

Dimensões
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões da caixa (L x A x P): 

150 x 170 x 64 mm
• Dimensões do cartão principal: 

165 x 200 x 210 mm
• Quantidade de caixas principais: 3
• Dimensões do produto (LxPxA): 30,2 x 16,5x85 

mm

Energia
• Pilhas incluídas
• Tipo de bateria: AAA / LR03 Alcalina
• Tempo de Reprodução da Bateria (WMA): 15 h 

(1x pilha alcalina AAA)
•

Leitor áudio flash
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