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Dokovací sada AV
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Možnosti připojení
• Audio výstup: 3,5 mm konektor
• Konektor dokovací stanice: 30kolíková zásuvka a 

konektor
• Port IR: IrDA
• Linkový vstup: 3,4 mm konektor
• Výstup TV-out: 3,5 mm

Pohodlí
• Dálkové ovládání: Infračervený dálkový ovladač 

s 5 klávesami

Příslušenství
• Kabely: Audio kabel x 1 (AY3917) Video kabel x 1 

(AY3918)
• Stručný návod: Ano
• Dálkové ovládání: IR, 5 kláves (AY5500)

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Rozměry
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 84,5 mm x 50,5 mm x 

15,2 mm
• Hmotnost výrobku (g): 134 g

Napájení
• Napájení ze sítě: 3,3 V, 100 mA (z hlavní jednotky)
•
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