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Kép/Kijelző
• Háttérfény színe: Fehér
• Felbontás: 128 x 48 képpont
• Típus: LCD

Hang
• mélyhangkiemelés: Digitális mélyhangkiemelés
• Csatornaszétválasztó: 50 dB
• Testreszabható hangszínszabályzó
• Hangszínszabályzó beállításai: Klasszikus, Jazz, 

Pop, Rock
• Frekvenciaválasz: 30 - 18 000 Hz Hz
• Jel-zaj arány: >80 dB
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 4 mW

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WAV, Windows 

Media™ Audio
• ID3 Tag támogatás: Album címe és szerző neve
• ID3 tag támogatás
• MP3 bitátviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
• MP3 mintavételezési sebességek: 8, 11,025, 16, 

22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
• WMA átviteli sebesség: 5 - 192

Hangfelvétel
• Audiofájl-formátum: MP3
• Bemenő vonal (line in): analóg

Hangrögzítés
• Audiofájl-formátum: WAV
• Beépített mikrofon: monó
• Hangfelvétel: ADPCM

Médiatárolás
• Beépített memória kapacitása: 512*
• Beépített memória típusa: NAND Flash
• Memóriakártya-típusok: mini SD kártya

Csatlakoztathatóság
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• USB: USB 2.0
• Vonali bemenet (line in)

Tartozékok
• Kábelek: Vonali bemenet (USB)
• Fejhallgató: SHE775
• Nyakpánt: (AY4215)
• Gyors áttekintő útmutató

Rendszerkövetelmények
• CD-ROM-meghajtó
• Hely a merevlemezen: 50 MB
• PC OS: Windows 2000 (SP4 vagy újabb), XP (SP1 

vagy újabb)
• RAM memória: 128 MB
• Hangkártya
• USB: Szabad USB port

Méretek
• Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 

150 x 170 x 75 mm
• Fődoboz mérete: 176 x 162 x 234 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék méretei (sz x mé x ma): 43 x 23 x 97,5 

mm

Áram
• Akku típusa: AAA / LR03 alkáli
• Akkus játékidő (hangolóegység): Akár 10 óráig is*

Szoftver
• Windows Media Player 10
• Eszközkezelő
• Windows Media Player 9
•

Flash audiolejátszó
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