
okuj, synchronizuj i udostę
D
Podłącz 

Niewielka pod

znakomitej jak

stereo lub kom

większą swobo

Łatwy
• Sync
• Zero

Łatwy
• Supe
• Zdal

Łatwe
• Umi

Zgodn
• GoG
pniaj
swój odtwarzacz do komputera i wieży stereo

stawka dokująca PAC003 umożliwia zadokowanie odtwarzacza GoGear i odtwarzanie 

ości dźwięku. Wystarczy umieścić odtwarzacz na podstawce, aby podłączyć go do wieży 

putera w celu zsynchronizowania danych. Pilot na podczerwień zapewnia jeszcze 

dę korzystania.

 dostęp do komputera
hronizacja danych odtwarzacz—komputer
 bałaganu dzięki zamaskowanym przewodom

 dostęp do wieży stereo
r dźwięk dzięki połączeniu odtwarzacza z wieżą za pomocą stacji dokującej
ny dostęp za pomocą pilota na podczerwień

 ładowanie
eść odtwarzacz GoGear w stacji dokującej i naładuj go

ość z
ear HDD1420/1430/1620/1630/1635
 

Philips GoGear
Zestaw dokujący audio

PAC003



 

Możliwości połączeń
• Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm
• Złącze dokowania: 30 styków żeńskich i męskich
• Port podczerwieni: Podczerwień

Udogodnienia
• Pilot zdalnego sterowania: Pilot na podczerwień z 

5 przyciskami

Akcesoria
• Przewody: Przewód audio x 1 (AY3917)
• Skrócona instrukcja obsługi
• Pilot zdalnego sterowania: Podczerwień, 5 

przycisków (AY5500)

Charakterystyka ekologiczna
• Bezołowiowe produkty lutowane

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 84,5 x 

50,5 x 15,2 mm
• Waga produktu (g): 134 g

Moc
• Zasilanie sieciowe: 3,3 V, 100 mA (z głównego 

urządzenia)
•
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