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Odtwarzacz MP4 Iriver E300 – Moda na Fitness.
Dokładnie w dniu dziecka- 1-ego czerwca do sprzedaży trafił nowy odtwarzacz muzyki 
marki Iriver łączący w sumie zalety dobrego brzmiania z funckją  treningu Fitness dla 
aktywnych uzytkowników.

To pierwszy na rynku odtwarzacz z wbudowanymi aplikacjami typu Fitness. Ten praktyczny 
dodatek zdobędzie zapewne uznanie wśród ludzi aktywnie uprawiających sporty. Czujnik 
przeciążenia podczas treningu pokaże nam przede wszystkim ilość spalonych kalorii, przebyty 
dystans, ilość wykonanych kroków itp. 

Do dyspozycji mamy 3 tryby:  biegania, chodzenia i jazdy na rowerze. Dodatkowo możemy 
zarządzać sobie historią treningów aby sprawdzać nasze postępy. Użytkownik ma także 
możliwość  wyznaczania sobie celów, które chce osiągnąć podczas danego treningu np. ilość 
spalonych kalorii, czas treningu itp.

Oczywiście producent  nie zapomniał o aspektach muzycznych i zadbał o to aby jakość 
przesyłanej muzyki uprzyjemniała  czas nie tylko podczas treningu ale również podczas 
zwykłego dnia. Player oferuje poza trybem użytkownika , 30 predefiniowanych ustawień EQ 
dzięki czemu bardzo łatwo dopasować brzmienie muzyki do aktualnych potrzeb, nawet 
podczas szybkiego biegu. 

Równie ciekawie prezentuje się interfejs. Jest prosty i daje mnóstwo satysfakcji podczas 
nawigacji. System skrótów ułatwia przechodzenie z jednego trybu w drugi. 

Warto wspomnieć, że do dyspozycji użytkownika jest oczywiście Radio FM, Dyktafon i 
Wejście Liniowe. Nie można zapomnieć również o slocie na karty SDHC do przechowywania 
muzyki czy też innych danych.

Ceny detaliczne urządzeń ustalono na odpowiednio: 2GB – 299zl, 4GB – 349zl, 8GB – 389zl
Produkt dostępny będzie w kilku wariacjach kolorystycznych.

Dane Techniczne:

Model iriver E300 

Dostępne wersje pojemności
Dostępne wersje kolorystyczne

2GB/4GB/8GB*
czarny/biały/niebieski/pomarańczowy/różowy

Ogólne Czas odtwarzania 24h (muzyka), 6h (wideo)
Interfejs USB 2.0 
Zastosowane technologie SRS WOW HD, Fitness Mode
Wymiary 95mm x 48,6mm x 11,7mm
Waga 67g 
Line In/Out Tak, zewnętrzny mikrofon / -



Rozszerzenie pamięci
Wbudowany głośnik
Dyktafon

wbudowany slot na karty microSD (do 32GB)
Tak
Tak

Wyświetlacz Główny wyświetlacz Full color 2,4" TFT-LCD, 262 tys. kolorów, QVGA 320x240 pikseli

Zasilanie 
Zasilacz Ładowanie poprzez USB
Akumulator Wbudowany akumulator litowo-polimerowy

FM Tuner 
Zakres częstotliwości 87,5MHz ~ 108MHz 
Antena Antena w przewodzie słuchawkowym

Audio wsparcie
Obsługiwane formaty plików MP3, WMA, OGG, FLAC, ASF
Bit Rate MP3, WMA : 8Kbps ~ 320Kbps / OGG : do Q10 
Tag ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0, ID3 V2 4.0 

Multimedia
wsparcie

Obsługiwane formaty plików wideo
Obsługiwane formaty plików obraz

MPEG, WMV, XVID, RM, RMVB,
JPG, BMP, PNG, GIF

O/S Windows Windows XP z SP2 lub nowszy/Windows 7

Dystrybutorem marki iriver jest MIP (Multimedia Intelligent Products). 

Firma MIP (Multimedia Intelligent Products) istnieje od 2002 roku. Jest autoryzowanym dystrybutorem 

produktów  marki  iriver.  Poza  dystrybucją  zajmuje  się  także  promocją  marki  iriver  w  Polsce.  Firma 

debiutowała jako importer przenośnych odtwarzaczy audio marek iriver oraz exonion. Obecnie zajmuje 

się  autoryzowaną  dystrybucją  produktów  firm:  iriver,  Cowon,  iAUDIO,  SoundMAGIC,  Cresyn,  iGO, 

Parrot,  NuForce,  Eten  Glofiish,  Zepto,  MPIO,  mobiBLU,  DigiDock  i  wielu  innych.  MIP  jest  także 

wyłącznym importerem kilku z powyższych marek.

Produkty oferowane przez MIP można znaleźć  na półkach wielu renomowanych sklepów, takich jak 

Electro World, MediaMarkt, Saturn, Sferis, MP3Store, RTV EURO AGD, Komputronik, Auchan, Vobis, 

Carrefour,  Avans,  Optimus  czy  w  sieciach  dystrybucyjnych  Action,  AB,  RRC,  FEN.  MIP  stale 

współpracuje  z  najlepszymi  polskimi  serwisami  internetowymi,  magazynami  oraz  telewizjami, 

dostarczając im sprzęt do testów oraz materiały do publikacji.

Marka  iriver  powstała w 1999 z inicjatywy Reigncom Ltd jako osobna spółka stawiająca sobie za cel 

podbój rynku cyfrowych odtwarzaczy audio. Oferując produkty o wysoce zaawansowanej technologii, a 

jednocześnie proste w obsłudze, szybko stała się liderem na arenie urządzeń cyfrowych. Poczynając od 

urządzeń  typu iMP-350 SlimX, poprzez stały rozwój  i postęp technologiczny,  obecnie oferuje w pełni 

cyfrowe  urządzenia  typu  ITP.  Wszystkie  są   projektowane  i  wykonywane  w  oparciu  o  wysoce 



zaawansowaną technologię i nowoczesne wzornictwo. Misją iriver jest tworzenie nowych standardów na 

rynku cyfrowych rozwiązań audio.

Urządzenia iriver dają użytkownikom możliwość prostej zmiany oprogramowania (tzw. upgrade'u). W ten 

sposób  mogą  być  ciągle  wzbogacane  o  nowe  funkcje,  które  klienci  uznają  za  konieczne.  iriver 

nieustannie  pracuje  nad  swoimi  produktami,  na  bieżąco  dostarczając  aktualizacje  oprogramowania 

(dostępne na stronie www.iriver.pl). Wszystkie aktualizacje dostępne są na zasadach freeware, a więc 

użytkownik bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez długi czas może cieszyć  się urządzeniem o 

najwyższym standardzie, dostosowanym do zmieniającej się technologii.

Dystrybutor: MIP
ul. Siedmiogrodzka 11
01-232 Warszawa

tel. (022) 424-82-54
fax. (022) 885 93 80
biuro@mip.bz

Strona produktowa:
www.iriver.pl 

Dział handlowy:
handlowy@mip.bz 

Wsparcie techniczne:
serwis@mip.bz 

Kontakt dla prasy:
Piotr Sawicki, 501 59 69 49
superata@superata.com 
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