
ilslut, synkroniser og del
T
Slut din a

Sæt din GoGe

dockingstation

til PC'en for a

Nem 
• Forb
• Intet

Nem 
• Tilsl
• Fjern

Nem 
• Plac

Komp
• GoG
fspiller til din PC og dit stereoanlæg

ar i dockingstationen, og nyd nemheden og den enestående lyd med den kompakte 

 PAC003. Sæt blot GoGear i dockingstationen for at tilslutte den til stereoanlægget eller 

t synkronisere. Vi anbefaler den infrarøde fjernbetjening, hvis du vil have optimal frihed.

tilslutning til PC
ind afspilleren til en PC, så du kan synkronisere
 rod og besvær takket være skjulte kabler

tilslutning til stereoanlæg
ut dockingstationen til dit stereoanlæg, så du får enestående lyd
adgang via infrarød fjernbetjening

opladning
er GoGear i dockingstationen, og oplad den

atibel med
ear HDD1420/1430/1620/1630/1635
 

Philips GoGear
Lydtilslutningskit

PAC003



 

Tilslutningsmuligheder
• Lydudgang: 3,5 mm jackstik
• Dockingstik: 30-bens hun og han
• Infrarød port: Infrarød port

Komfort
• Fjernbetjening: Infrarød fjernbetjening med 5 

taster

Tilbehør
• Kabler: Lydkabel x 1 (AY3917)

• Lynhåndbog
• Fjernbetjening: Infrarød, 5 taster (AY5500)

Miljøspecifikationer
• Produkt med blyfri lodninger

Dimensioner
• Produktmål (B × D × H): 84,5 x 50,5 x 15,2 mm
• Produktvægt (g): 134 g

Strøm
• Lysnet: 3,3 V, 100 mA (fra hovedenhed)
•
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