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 bärbar handenhet med eller utan bärrem

 användarvänliga knappkontroller

 ergonomisk form

 högupplöst MP3 med dynamisk inbyggd högtalare

 stereouttag för upp till två externa lurar

 lagrar upp till 8 GB ljudinnehåll

 över 10 timmars kontinuerlig drift efter laddning

 batteriuppladdning alternativt alkalisk batteridrift

okayo guide
at-100

musedia audioguide presenterar okayo guide at-100, det lättanvända och mycket prisvärda

audioguide-systemet. som låter er snabbt och smidigt erbjuda ljudguider till era besökare utan

behov av stora investeringar eller komplicerade installationer. ljudet lagras i guide-enheten och

ger utmärkt ljud tack vare sin högupplösta MP3 och den dynamiska högtalaren. ljudkvalitén och

de enkla knappkontrollerna ger besökarna chans att fångas av er berättelse!

www.musedia.net/audioguide



okayo guide at-100 - tekniska specifikationer:

typ: bärbar digital ljudenhet (portable d.a.p)

ljudformat: högupplöst MP3-komprimering

frekvensomfång: 50 Hz ~ 18 kHz

dämpning: 95 dB

distortionsnivå: lägre än 0.1%

högtalare: inbyggd, 0.2 W@ 8

ljudutgång: 2 x telejack, 3.5 mm (stereo)

lagringskapacitet vid 8gb SD: upp till 1024 min (stereo) alt. 2048 min (mono)

vid 44.1 khz, 128 kbps

antal möjliga språkversioner: max 32 st

antal ljudspår: max 950 st

lagring: SD-minneskort

minneskapacitet, sd-kort: 8GB

filöverföring: snabb överföring via USB till SD-minneskort

knapptangenter: 12 st, varav 10 numeriska (0 ~ 9, “spela”/”stoppa”;

volymkontroll +/- med knapparna 9/7, på- och avstängning

med 0-knappen)

strömindikatorer: fast grön LED = påslagen

grön blinkande LED = ljuduppspelning

röd LED = urladdat batteri

temperaturtålighet: -10 ~ +50° c

batterityp: 2 st återladdningsbara batterier 1.2 V (ni-mh.1600 mAH) typ

AA, alternativt 2 st alkaliska engångsbatterier, 1.5 v typ AA

total speltid: 12 timmar +

spänning i standby-läge mindre än 10mA

mått: b 59 x h 235 x d 28 mm

vikt inklusive batterier: 180 g
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