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Creative przedstawia odtwarzacz ZEN Style M300 –
z ultrakompaktowym wzornictwem
i funkcją bezprzewodowego odtwarzania muzyki
WARSZAWA – 9 maja 2011 r. – Firma Creative Technology Ltd zaprezentowała odtwarzacz
muzyki, zdjęć i wideo, Creative ZEN Style M300 z funkcją bezprzewodowego odtwarzania
dźwięku przez łącze Bluetooth. Odtwarzacz ten charakteryzuje się niewielkimi wymiarami –
55 x 44 x 12 mm. Został on wyposażony między innymi w gniazdo kart microSD i ekran TFT
o przekątnej 1,45 cala z przyciskami dotykowymi, a jego
ceny zaczynają się od zaledwie 199 PLN.
Najważniejsze cechy Creative ZEN Style M300


Łączność bezprzewodowa Bluetooth 2.1
Ta funkcja umożliwia użytkownikom bezprzewodowe

Creative ZEN Style M300

słuchanie muzyki na wszystkich stereofonicznych słuchawkach Bluetooth, takich jak
słuchawki z serii Creative WP, i z głośników Bluetooth, np. z nowej serii ZiiSound Dx
lub Creative D80.


Dodatkowe miejsce na muzykę dzięki gniazdu kart microSD
Użytkownicy mogą dodać do 32 GB muzyki poza wbudowaną pamięcią odtwarzacza.



Przyciski dotykowe
Czułe na dotyk przyciski sterujące odtwarzaczem umożliwiają użytkownikom łatwe
i wygodne poruszanie się po menu urządzenia.



Radio FM
Wbudowane radio FM umożliwia zaprogramowanie do 32 stacji radiowych.

Wraz z nowym odtwarzaczem zaprezentowano również model Creative ZEN Style M100,
oferujący doskonałe wzornictwo i funkcje odtwarzaczy z serii ZEN Style M, jednak bez
interfejsu Bluetooth i radia FM.
Creative ZEN Style M300 i Creative ZEN Style M100 obsługują formaty Audible, dając
użytkownikom możliwość korzystania z szerokiego wyboru materiałów dźwiękowych, w tym eksiążek ze wszystkich gatunków. Oba odtwarzacze są dostarczane z zainstalowanym pełnym
wydaniem „Evermore” Alyson Noël, pierwszej książki z emocjonującej serii Immortals.
Odtwarzacze Creative ZEN Style M300 i Creative ZEN Style M100 są dostępne w czterech
kolorach: czarnym, białym, czerwonym i żółtym.

Przenośny odtwarzacz multimedialny Creative ZEN Style M300


Wyświetlacz: TFT 1,45 cala (262 tys. kolorów)



Pojemność: 4 GB, 8 GB, 16 GB



Bluetooth: bezprzewodowa technologia Bluetooth 2.1 (z obsługą A2DP i AVRCP)



Funkcja radia FM z 32 stacjami do zaprogramowania



Czas pracy na bateriach: do 20 godzin (przy odtwarzaniu plików MP3, 128 kb/s, 4
min/utwór)



Obsługiwane formaty dźwięku: MP3, WMA (DRM9),WAV (IMA-ADPCM),
Audible Format 4, Audible AAX



Obsługiwane formaty obrazu: JPEG



Obsługiwane formaty wideo: transkodowany SMV (wymaga zainstalowania
odpowiedniego kodeka na komputerze)



Wbudowany mikrofon do nagrywania głosu



Dodatkowa funkcja: wyświetlanie zegara

Przenośny odtwarzacz multimedialny Creative ZEN Style M100


Wyświetlacz: TFT 1,45 cala (262 tys. kolorów)



Pojemność: 4 GB, 8 GB



Czas pracy na bateriach: do 20 godzin (przy odtwarzaniu plików MP3, 128 kb/s, 4
min/utwór)



Obsługiwane formaty dźwięku: MP3, WMA (DRM9),WAV (IMA-ADPCM),
Audible Format 4, Audible AAX



Obsługiwane formaty obrazu: JPEG



Obsługiwane formaty wideo: transkodowany SMV (wymaga zainstalowania
odpowiedniego kodeka na komputerze)



Wbudowany mikrofon do nagrywania głosu



Dodatkowa funkcja: wyświetlanie zegara

Cena i dostępność
Przenośne odtwarzacze multimedialne Creative ZEN Style M300 i Creative ZEN Style M100
będą dostępne w Polsce począwszy od drugiej połowy czerwca 2011 roku w następujących
sugerowanych cenach detalicznych:
 Creative ZEN Style M300 4 GB

199 PLN

 Creative ZEN Style M300 8 GB

279 PLN

 Creative ZEN Style M300 16 GB

359 PLN

 Creative ZEN Style M100 4 GB

179 PLN

 Creative ZEN Style M100 8 GB

249 PLN

Więcej informacji na temat przenośnych odtwarzaczy multimedialnych Creative ZEN Style
M300 i Creative ZEN Style M100 można znaleźć na stronie www.creative.com/purewireless.

Informacje o firmie Creative
Creative to światowy lider w dziedzinie produktów przeznaczonych do cyfrowej rozrywki,
współpracujących z komputerami osobistymi i Internetem. Firma zasłynęła z produkcji kart
dźwiękowych Sound Blaster rozpoczynając multimedialną rewolucję. Dziś Creative stanowi
awangardę rozrywki cyfrowej na platformie PC, m.in. dzięki wielokrotnie nagradzanym
odtwarzaczom MP3 serii Zen. Nowoczesne rozwiązania sprzętowe, opatentowane technologie,
oprogramowanie i usługi, wykorzystujące możliwości Internetu, dostarczają klientom wysokiej
jakości rozrywkę - zawsze i wszędzie. Creative rozszerza możliwości komputerów osobistych
poprzez szeroki zakres wewnętrznych i zewnętrznych kart dźwiękowych z rodziny Sound
Blaster, interaktywnych produktów PDE, takich jak odtwarzacze MP3, przenośne centra
rozrywki, głośniki multimedialne i słuchawki, a także kamery internetowe i cyfrowe oraz inne
peryferia przeznaczone dla komputerów.
Informacje o firmie PowerSales International
PowerSales International – firma świadcząca usługi zarządzania procesami sprzedaży
i marketingu. Firma PowerSales International powstała w marcu 2009 r. i jest prowadzona przez
Marcina Kindlera, wieloletniego Dyrektora biura Creative Labs na Europę Centralną
i Wschodnią. Olbrzymie doświadczenie zarządu PowerSales International we wprowadzaniu
i prowadzeniu marki Creative przez ostatnie 11 lat daje pewność zachowania najwyższych
standardów współpracy z partnerami i klientami końcowymi. Współpraca PowerSales
International z Creative Labs opiera się na zasadach outsourcingu. Umożliwia to optymalizacje
kosztów i łatwiejsze dostosowanie działań producenta do potrzeb lokalnych rynków. W lutym
2010 firma PowerSales International podpisała umowę z firmą Belkin – producentem rozwiązań
sieciowych, akcesoriów komputerowych i elektronicznych – na zarządzanie procesami sprzedaży
i marketingu w Polsce.
###
Niniejsze ogłoszenie dotyczy produktów oferowanych w Europie. Dostępność może ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia oraz może być różna w innych krajach w zależności od czynników lokalnych i wymagań. Inspire,
Sound Blaster i ZEN są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Creative Technology Ltd. w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie inne użyte znaki towarowe stanowią własność ich prawnych
właścicieli.

