
 

 

P55 MP5-lejátszó 

 

Használati utasítás 
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Bevezetés 

 

Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta! 

 

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el 

figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a 

készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. 

 

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati 

utasítás tartalma megváltozhat. 

 

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes 

figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. 

 

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat 

a legfrissebb információkért. 
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Jellemzők 

 

 3.0”- 400*240 felbontású, 260e színű TFT kijelző 

 Többféle hangformátum támogatása: MP3, APE, WMA és WAV 

 Dalszöveg megjelenítése 

 Többféle videóformátum támogatása RM/RMVB, AVI, FLV, MP4 stb. 

 Többféle képformátum támogatása JPG, BMP, GIF és PNG. 

 Több funkció egyidejűleg (pl.képnézés közbeni zenehallgatás) 

 FM rádió, 30 csatorna tárolási lehetőség 

 Beépített mikrofon 

 Energiatakarékos beállítási lehetőségek, szabályozható fényerő és 

kikapcsolás 

 Többféle hangzásbeállítás, egyéni ízlés szerint 

 Többféle nyelv támogatása 

 Időzített kikapcsolás 

 WIN ME, WIN2000, WIN XP, WIN Vista és WIN 7 támogatása 

 USB2.0 adatátvitel 

 E-könyv funkció könyvjelzővel és automatikus keresővel 

 Cserélhető lemez funkció 

 Beépített HDMI TV kimenet 
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Figyelmeztetések 

 

1． Ne használja a készüléket különösen hideg, meleg, poros, koszos, vagy 

száraz környezetben! 

2． Ne ejtse le a készüléket! 

3． Töltse fel az akkumulátort, amikor 

A.  A kijelzőn nem jelenik meg az akkumulátor ikonja 

B.  A készülék automatikusan kikapcsol és bekapcsolás után hamar 

kikapcsol 

C.  Egyik gomb megnyomására sem reagál 

4． Ne húzza le a számítógépről a készüléket formázás, vagy adatátvitel 

közben! 

5． Amikor az eszközt cserélhető lemezként használja, adatokat helyezhet rá 

megfelelő fájlkezelő alkalmazással. Más módszer esetében adatvesztés 

fordulhat elő, amire a garancia nem terjed ki. 

6． Ne bontsa meg a készüléket önhatalmúlag. Hiba esetén forduljon a 

szervizhez! 

7． A funkciók és a teljesítmény előzetes bejelentés nélkül változhatnak. 
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Gombok és forma 
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1) ”Menü” gomb: 

 Zene üzemmódban: zene lejátszása vagy szüneteltetése 

 Felvétel üzemmódban: a felvétel elindítása vagy szüneteltetése 

2)  gomb:  

 A főmenüben használja a lefelé vagy jobbra mozgáshoz 

 Zene üzemmódban: a következő számra lépés, vagy keresés előre 

3)  gomb:  

 A főmenüben használja a felfelé vagy balra mozgáshoz 

 Zene üzemmódban: az előző számra lépés, vagy keresés vissza 

4)  gomb:  

 Ha a Bekapcsoló gomb ON állásban van bekapcsolja a készüléket 

 Belépés a menübe 

 Video üzemmódban: a képarány megváltoztatása 

5)  ”Kilépés” gomb:  

 Tartsa nyomva néhány másodpercig a főmenü megjelenítéséhez 

 Nomyja meg egyszer az előző menü megjelenítéséhez 

6) Bekapcsoló gomb: 

 Bekapcsolás: állítsa a kapcsolót ON állásba és tartsa nyomva a  

gombot 3 másodpercig 

 Kikapcsolás: állítsa a kapcsolót OFF állásba. 

7) – gomb: hangerő csökkentése 

8) + gomb: hangerő növelése 
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Kijelző 
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Alapvető kezelés 
Bekapcsolás 

Állítsa a Bekapcsoló gombot ON állásba és tartsa nyomva a  gombot 3 

másodpercig, a kijelzőn megjelenik az indító képernyő, majd a főmenü. 

Kikapcsolás 

Bekapcsolt állapotban, tartsa nyomva a gombot 5 másodpercig a 

kikapcsoláshoz. 

Billentyűzár 

A ”Rendszer beállítása” menüben állítsa be a ”Billentyű lezárási idő” opciót. Ha 

a beállított ideig nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor a billentyűzár 

automatikusan bekapcsol. A lezárt állapotot a kijelzőn egy ikon jelzi. 

Feloldás: Tartsa nyomva a  gombot. 

Újraindítás 

Ha a készülék működés közben nem reagál műveletekre, akkor a Reset gomb 

megnyomásával kikapcsolhatja és újraindíthatja a készüléket. Mielőtt ezt 

megtenné, ellenőrizze a kijelző és a billentyűzár állapotát! 

Hangerőszabályozás 

Zenelejátszás, Videolejátszás, Rádióhallgatás és más üzemmódban nyomja meg 

a + / – gombot a hangerő beállításához. 

Csatlakoztatás a számítógéphez 

Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB-kábellel a számítógép USB 

portjához. Ebben a helyzetben töltheti az akkumulátort, valamint adatokat 

másolhat a készülék memóriájába. A készülék cserélhető meghajtóként látható a 

számítógépen. Másolja a kívánt fájlokat a megfelelő mappába. 

MUSIC mappa: zeneszámokhoz MP3, WMA, stb. 

VIDEO mappa: videoklipekhez RM, RMVB, AVI, stb. 

PICTURE mappa: képek tárolásához JPG, BMP és PNG. 

EBOOK mappa: szöveges fájlok tárolásához TXT formátumban. 
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RECORD mappa: felvételek tárolásához. 

Ha nem a megfelelő mappába másolja a fájlokat, akkor nem fogja megtalálni 

azokat az adott funkciónál, csak a kereséskor, ahol az összes fájlt láthatja. 

Akkumulátor 

A készülék beépített líthium akkumulátort tartalmaz. 

Az üzemidő függ a hangerőtől, és a lejátszott fájlok típusától is. A 

szabályozható üzemmódok (kikapcsolási idő, kijelző beállítása) segítségével 

energia takarítható meg. 

Töltés 

Az akkumulátor töltéséhez kapcsolja be a készüléket és csatlakoztassa a 

számítógéphez. A töltés végét az akkumulátor ikon telített megjelenése jelzi. Ha 

töltéshez a mellékelt töltőt használja a töltőn a LED vörösen világít töltés 

közben és zöldre vált annak végén. 

Javasolt töltő specifikáció: kimeneti teljesítmény 500 mA, feszültség 5 V 
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Főmenü 
 

A Főmenü funkciói és gombjai: 

 ” ” gomb: választás a főmenü elemei közül.  

 ” Menü ” gomb: belépés az almenübe. 

 ”ON/OFF” és ” ” gomb: Be- és kikapcsolja a lejátszót 

 ”Kilépés” gomb: visszalépés az előző menübe 
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Zenelejátszás 

 

A főmenüben válassza a " Zene " menüpontot. Nyomja meg a „Menü” vagy a 

 gombot a zenelejátszás menüjéhez. A menü a következő elemeket 

tartalmazza: "Jelenleg játszott, "Minden zene", "Előadó", "Albumok", "Műfaj", 

"Kedvencem", "Felvétel", "Könyvtárlista " és "Médiatár frissítése".  

 

 

Beállítások zenelejátszás alatt: 

 Ismétlési mód 

Zene ismétlése, 5 lehetőségből választhat: “Egyszer”, “Ismétlés”, 

“Minden”, “Mindegyik ismétlése”, “Intro” 

 Lejátszási mód 

Ebben a menüben a “Sorrendben” és a “Véletlenszerűen” lehetőségekből 

választhat.  

 Microsoft EQ 

Háromféle hanghatásból válaszhat “3D”, “Basszus”, “LEQ” 
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 EQ beállítás 

8 féle hangzásból választhat: “Normál”, “MSEQ”, “Rock”, “Pop”, 

“Klasszikus”, “Basszus”, “Jazz”, “Felhasználói EQ”. 

 Felhasználó EQ beállítás 

Beállíthatja a hangzást egyéni ízlése szerint 50, 200, 1K, 5K, és 

14KHz-es frekvenciaoszlopokkal. 

 

A gombok funkciói (zenelejátszó üzemmód): 

1. ” + / - ” gomb: Hangerő növelése / csökkenése  

2. “Menü” gomb: a zenelejátszás menüjének megjelenítése 

3. “ ” gomb: zene kiválasztás és lejátszás 

4. ”Kilépés” gomb: visszalépés az előző menüre  

 

Tipp: 

Ha a zenefájl nevével megegyező nevű szövegfájl található ugyanabban a 

mappában, a készülék megjeleníti azt. A készülék "*.Irc" típusú szövegfájl 

megjelenítését támogatja (A szövegfájlok a "http://www.51lrc.com" 

weboldalról tölthetők le, vagy keressen az interneten "LRC Lyric" kulcsszóval.)  

 

Videó lejátszása 

A főmenüben válassza a "Video" menüpontot, nyomja meg a “Menü” gombot a 

„Video” menü megjelenítéséhez. 
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Gombok funkciói: 

1. Videólistában  

 ” ” gombok: a lejátszandó videófájl kiválasztása.  

 ” Menü ” gomb: a lejátszás indítása. 

 ” Exit ” gomb: visszalépés az előző menübe. 

2. Lejátszás közben 

 ” ” gombok: egyszeri megnyomással léptetés az előző, vagy a 

következő videóra; nyomvatartással keresés a videóban előre, vagy 

hátra.  

 ” Menü ” gomb: megjeleníti a videó menüt. 

 ” ” gomb: lejátszás indítása, szüneteltetése; nyomvatartással a 

készülék kikapcsolása. 

 ” +/- ” gombok: hangerő növelése/csökkentése 

 ”Kilépés” gomb: visszalépés az előző menüre; nyomvatartással 

visszalép a főmenübe. 

3. Videó menü 

Lejátszás közben nyomja meg a ”Menü” gombot és megjelenik a 

videólejátszás menüje. A megjelenő három ikon között a ” ” 

gombokkal válthat. A kiválasztott ikon funkciója a ”Menü” gomb 

megnyomásával aktiválható.  

 

 ” ”: videólejátszás 

 ” ”: videólejátszás szüneteltetése 

 ” ”: videólejátszás időpontjának megadása 

 ” ”: Kép nagyítása/visszaállítása 

 

Tipp: 

 Felirat megjelenítése 

A készülék a ”*.SRT” fájlok megjelenítését támogatja. Ha van a videó 

nevével megegyező nevű felirat ugyanabban a mappában, akkor a videó 

lejátszásakor a felirat automatikusan megjelenik. 
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 A készülék maximum 1280 * 720 felbontású videó lejátszását 

engedélyezi, H.264 HD kodek tömörítéssel. 

 Többféle videóformátum lejátszása támogatott, többek között: 

RM/RMVB, AVI, MKV, VOB, MOV, DAT és FLV. Az Interneten 

fellelhető videóállományok tömörítése, kódolása különböző 

paraméterekkel rendelkezhet. A készülék nem alkalmas valamennyi 

videó lejátszására, különösen nagy felbontású, vagy nagy tömörítésű 

videók esetében. Ha a videó a készülék által támogatott paramétereken 

kívül esik, akkor azt nem lesz képes lejátszani. Ilyen esetben javasolt a 

videó konvertálása olyan formátumúvá, melyet a készülék támogat. 

 
TV-kimenet 
 
A P55 készülék 720P, 50HZ HDMI TV-kimenettel rendelkezik. 

 
HDMI TV-kimenet 

(1) Csatlakoztassa a HDMI kábelt a készülék ”HDMI-kimenet” 

csatlakozójához, a másik végét pedig a TV-készülék HDMI bemenetére. 

(2) Állítsa be a TV-készüléken a HDMI bemenetet. 

(3) Nyissa meg a videólistát, válasszon ki egy videót, indítsa el a lejátszást. 

A lejátszó kijelzője kikapcsol, a videó pedig a TV képernyőjén jelenik 

meg. 

(4) A HDMI-kimenet használatakor az MP4-lejátszó nem üzemeltethető, 

kivéve a készülék elején található ”Balra/Jobbra” és ” Menü ” gombokat. 

(5) A HDMI TV-kimenet üzemmódból való kilépéshez húzza ki a HDMI 

kábelt a készülékből. 

 

Megjegyzés: 
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1, A HDMI kimeneti funkció csak videólejátszáskor elérhető.  

2, A hangerőszabályozás HDMI-kimenet használatakor nem állítható. 

3, Annak érdekében, hogy elkerülje a nem megfelelő adatátvitel miatti HDMI 

csatlakozási problémákat, használja a mellékelt kábelt. 

4, Némely TV-készüléken nem állítható be a bemenet forrása, ezek a jelet 

automatikusan érzékelik. Ilyen esetben kapcsolja ki a TV-készüléket és 

távolítson el minden más kábelt, mielőtt csatlakoztatná a HDMI kábelt, majd 

kapcsolja be a TV-készüléket újra, hogy az automatikusan érzékelje a bejövő 

jeleket. 

5, Annak következtében, hogy számos HDMI megjelenítő eszköz létezik, 

előfordulhatnak kompatibilitási problémák. Így előfordulhat, hogy nem minden 

HDMI eszköz csatlakoztatható a megszokott módon.  

 

E-könyv 
 
A főmenüben válassza az ”E-könyv” menüpontot a főmenüből és nyomja meg 

a ”Menu” gombot. 
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A funkciók ismertetése: 

1. Gombok funkciói a fájl listában 

 ” ” gombok: e-könyv kiválasztása  

 ”Menü” gomb: a kiválasztott e-könyv megjelenítése 

 ”Kilépés” gomb: visszalépés az előző menübe, nyomvatartással 

visszalépés a főmenübe 

2. Gombok funkciói e-könyv olvasásakor 

 ” ” gomb: előző vagy következő oldal  

 ”Menü” gomb: e-könyv menü megjelenítése 

 ”Kilépés” gomb: visszalépés az előző menübe  

 

3. Az E-könyv menü beállítása. 

Gombok funkciói e-könyv menüben: 

 ” ” gomb: előző vagy következő menüpont  

 ”Menü” gomb: menüpont kiválasztása 

 ”Kilépés” gomb: visszalépés az előző menübe 

(1) Lapozás 

E-könyv megjelenítésekor nyomja meg a ”Menü” gombot. Válassza 

a ”Lapozás” opciót és nyomja meg a ”Menü” gombot. A ” ” és a ” +/- ” 

gombok segítségével adja meg az oldal számát. A ”Menü” gomb 

megnyomásával erősítse meg a választást. Visszalépéshez nyomja meg 

a ”Kilépés” gombot. 

(2) Könyvjelző mentése 

E-könyv megjelenítésekor az aktuális oldal könyvjelzőként eltárolhatók. 

Összesen 8 könyvjelzőt készíthet.  

(3) Könyvjelző betöltése 

Választhat az eltárolt könyvjelzők közül. 

(4) Könyvjelző törlése 

A mentett kijelzők közül törölhet, ha elhasználta az összes lehetőséget és 

újabbat szeretne létrehozni. 
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(5) Betűméret kiválasztása 

Három méretből választhat ”kis”, ”közepes”, ”nagy”. 

(6) Betűszín megadása 

A betű színeként zöld, kék és piros választható.  

(7) Keresési mód 

A menüben két lehetőségből választhat. Az automata mód esetében a lapozás 

automatikusan történik. 

(8) Lapozási idő 

Megadhatja, hogy automata módban milyen időközzel történjen a lapozás. 

 

Megjegyzés: 

A készülék csak TXT formátumot támogat. 

 

Fotó 
 
A főmenüben válassza a ”Fotó” menüpontot és nyomja meg a ”Menü” gombot.  

 

Gombok funkciói előnézeti üzemmódban:  

 

 ” ” gombok: lépés a képek között 

 ”Menü”, ” ” gomb: a fotó megjelenítése 

 ”Kilépés”: visszalépés az előző menübe 

 

Gombok funkciói képnézegetés üzemmódban: 

 

 ” ”, ” + / - ” gombok: lépés a képek között 

 ”Menü” gomb: beállítás menü megjelenítése 

 ”Kilépés”: visszalépés az előző menübe 
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A fotó üzemmód menüje: 

Képnéző üzemmódban a beállítás menüt a ”Menü” gomb megnyomásával 

jeleníthati meg. Az ikonok közül a ” ” gombokkal választhat. A választás 

megerősítéséhez nyomja meg a ”Menü” gombot. 

 ” ”: Diavetítés indítása és leállítása, megadható a váltás időköze is  

 ” ”: nagyítás 

 ” ”: kicsinyítés  

 ” ”: forgatás az óramutató járása szerint 

 ” ”: forgatás az óramutató járásával ellentétesen 

Megjegyzés: A készülék JPG, BMP, és GIF formátumok megjelenítését 

támogatja. 

 
Felvétel 
 
A főmenüben válassza a ”Felvétel” menüpontot. Nyomja meg a ”Menü” 

gombot.  
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Gombok funkciói felvétel üzemmódban: 

 ” ” gomb: felvétel indítása / szüneteltése 

 ”Kilépés” gomb: felvétel leállítása, nyomvatartással a felvétel 

mentése és visszalépés a főmenübe 

 ” ” gombok: válassza az ”Igen / Nem” opciót a felvétel 

tárolásához, vagy elvetéséhez 

 ”Menü” gomb: a felvétel tárolásának, vagy elvetésének 

megerősítése. 

 

Rádió 
 

A főmenüben válassza a ”Rádió” menüpontot. Nyomja meg a ”Menü” gombot.  
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Gombok funkciói rádióhallgatáskor: 

 

 ” ” gombok: állomások keresése kézzel 

 ” + / - ” gombok: hangerő növelése vagy csökkentése 

 ”Menü” gomb: a rádió üzemmód menüje 

 ”Kilépés” gomb: visszalépés a főmenübe 

Gombok funkciói a rádió menüjében: 

 

 ” ” gombok: választás a menüpontok között  

 ”Menü” gomb: belépés az almenübe 

 ”Kilépés” gomb: visszalépés az előző menübe 

 

(1)  Kézi beállítás 

Nyomja meg a ” ” gombot a kereséshez. A frekvenciák között 0.1MHz-es 

lépésközzel válthat. 

(2)  Automatikus keresés 

A készülék automatikusan megkeresi az állomásokat. 

(3) Állomás mód 

Az elmentett állomások hallgatása.  

(4) Állomás mentése 

Az állomás eltárolása. 

(5) Állomás törlése 

Mentett állomás törlése. 

(6) Sztereó  

Váltás sztereó üzemmódra 

(7) Vételi körzet 

Minden frekvenciatartomány megadható. A készülék a frekvenciatartományokat 

5 részletre osztja: ”Kína”, ”Japán”, ”Amerika”, ”Európa”, ”iskolarádió”. 
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(8) FM felvétel 

Az éppen hallgatott állomás adásának rögzítése.  

 

Megjegyzés: 

Győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta a fülhallgatót 

rádióhallgatáshoz, melyet a készülék antennaként használ. Ellenkező 

esetben a készülék nem tudja befogni a rádiójeleket.  

 

Tallózó 
 
A főmenüben válassza a ”Tallózó” menüpontot. Nyomja meg a ”Menü” 

gombot.  

 

Gombok funkciói  

 ” ” gombok: választás az elemek közül 

 ”Menü” gomb: a kiválasztott fájl lejátszása vagy törlése 

 ”Kilépés” gomb: visszalépés a főmenübe 

 

Megjegyzés: 
1, A készülék csak a fentiekben ismertetett zene, video, fotó és e-könyv fájlok 

kezelésére alkalmas. 

2, A fájlok törlés után nem visszaállíthatók! 
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Beállítások 
 

A főmenüben válassza a ”Beállítások” menüpontot. Nyomja meg a ”Menü” 

gombot.  

 

Gombok funkciói 

 ” ” gombok: választás az elemek közül 

 ”Menü” gomb: belépés az almenübe 

 ”Kilépés” gomb: visszalépés a főmenübe. 

 

A beállítás menü ismertetése 

 

1. Rendszerinformáció 

Megjelenik a készülék aktuális szoftverének verziószáma és a memória 

információ.  

2. Kijelző beállítása 

Beállítható a ”Világítási idő” és a ”Fényerő”: 

(1) ”Világítási idő”: Beállítható a háttérvilágítás ideje. Ezzel a beállítással 

energiát takaríthat meg. A háttérvilágítás folyamtos lesz, ha a ”Mindig 

be” opciót választja.  

(2) ”Fényerő”. A háttérvilágítás fényereje szabályozható. A nagyobb szám több 

energiát igényel. 

3. Rendszerbeállítás 

(1) Gyári érték 

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a gyári alapértékeket. 

(2) Billentyű lezárási idő 

Megadható, hogy a gombok használata mennyi idő után záródjon le 

automatikusan. A billentyűzár a ”Kilépés” gomb nyomvatartásával oldható fel.  

 



 23 

4. Időbeállítás 

(1) Idő. Nyomja meg a ”Menü” gombot az időbeállítás menü 

megjelenítéséhez. Az értékek a ”+/-” gomb megnyomásával 

változtathatóak, a beállítás tárolásához nyomja meg a ”Menü” gombot. 

(2) Dátum. A dátum beállításának lépései megegyeznek az időbeállításnál 

leírtakkal. 

5. Nyelv 

Beállítható a készülék menüjének nyelve. 

6. Automatikus kikapcsolás ideje 

A készülék a megadott idő után automatikusan kikapcsol, ha a beállított nincs 

lejátszás, vagy nincs végrehajttott művelet. Ha a ”Nincs automatikus 

kikapcsolás” opciót választja, a készülék nem fog kikapcsolni.    

7. Kikapcsolási idő 

A beállított idő után a készülék attól függetlenül kikapcsol, hogy történik-e 

lejátszás, vagy sem. Ha a ”Nincs automatikus kikapcsolás” opciót választja, a 

készülék nem fog kikapcsolni. 

8. Háttér 

Ebben a menüpontban négyféle háttér beállításából választhat. 

 

Egyéb funkciók 
 

A főmenüben válassza az ”Egyéb funkciók” menüpontot. Nyomja meg 

a ”Menü” gombot a ”Stopper” és a ”Naptár” megjelenítéséhez. 

Gombok funkciói 

 ” ” gombok: választás az elemek közül 

 ”Menü” gomb: belépés az almenübe 

 ”Kilépés” gomb: visszalépés a főmenübe. 
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A funkciók ismertetése 

(1) Stopper. Nyomja meg a ” ” a stopper indításához. Nyomja meg a 

„Menü” gombot az időpontok rögzítéséhez. Nyomja meg a jobb ” ” 

gombot a számláló nullázásához. 

(2) Naptár. A ”Menü” gomb megnyomásával válthat a nap/hónap/év opciók 

között. Nyomja meg a ” ” gombot a dátum beállításához. Nyomja 

meg a ”Kilépés” gombot a visszalépéshez. 

 
Hibaelhárítás 
1. A készülék nem kapcsol be. 

Ellenőrizze az akkumulátort! Ha nincs feltöltve, töltse fel és próbálja meg újra. 

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, több idő szükséges a feltöltéshez. Ha a 

készülék nem reagál, nyomja meg a RESET gombot. 

2. Nincs hang. 

Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e nullára állítva, illetve, hogy a fülhallgató 

megfelelően van-e csatlakoztatva. 

3. Zajos a lejátszás. 

A hibás zenefájl zajos vagy szaggatott lejátszást okozhat. Ellenőrizze a 

fülhallgató csatlakozását. 

4. A rádióállomások nem megfelelően működnek 

Mivel a készülék nem tartalmaz beépített antennát, a fülhallgató kábelét 

használja antennaként. Állítsa a kábelt megfelelő helyzetbe a jobb vétel 

érdekében. Ha semmilyen jel nem hallható, keresse fel a szervizt. 

5. Zajos a felvétel 

A készülék érzékeny mikrofont tartalmaz. Ezért a felvételben -minőségi 

beállítástól függő mértékben- zaj hallható. 

6. Nem lehet fájlt másolni a készülékre 

Ellenőrizze a számítógéphez történő csatlakoztatást. Ellenőrizze, hogy nem 

telt-e meg a memória. 
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Technikai információk 

 

Kijelző 3”, 260K színű kijelző, 400*240 felbontás 

USB Mini USB 2.0 

FM frekvencia 76-97 MHz /87-108 MHz, 30 állomás 

Jel/zaj arány 90 dB 

EQ 
Normál, MSEQ, Pop, Rock, Klasszikus, Basszus, Jazz, 

Felhasználói EQ 

Üzemidő 

Zene: 12 óra (MP3, 128Kbps, 10-es hangerő, kikapcsolt 

kijelző) 

Videó: 2,5 óra (AVI 1280x720 10-es hangerő) 

Energiaellátás lí-ion akkumulátor 

TV-kimenet Mini HDMI 

Töltés 
USB-port PC-ről 

Hálózati adapterről (5V, 500 mA, USB) 

Nyelvi beállítás Több nyelv választható 

Operációs rendszer WIN ME, WIN2000 és WIN XP, WIN Vista, WIN7 

Méret 91×50,5×12.5mm 

Súly Kb. 65 gr 

Támogatott formátumok 

Zene: MP3, WMA, FLAC 

Felvétel: WAV    

Kép: JPEG, BMP 

Videóformátumok AVI, MP4, 3GP, MPG, MKV, MOV, RMVB, FLV 

Memóriaméret Beépített Flash memória 2GB/4 GB/8GB 

Működési hőmérséklet -5℃ és +40℃ között 


