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Philips GoGear
Kit de andocare audio

PAC003



 

Conectivitate
• Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
• Conector andocare: Mufă tată și mufă mamă cu 30 

de pini
• Port IR: IrDA

Comoditate
• Telecomandă: Telecomandă IR cu 5 taste

Accesorii
• Cabluri: Cablu audio x 1 (AY3917)
• Ghid de iniţiere rapidă
• Telecomandă: IR, 5 taste (AY5500)

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 84,5 x 50,5 x 15,2 mm
• Greutate produs (g): 134 g

Alimentare
• Sursă de alimentare principală: 3,3 V, 100 mA (de 

la unitatea principală)
•

Kit de andocare audio
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