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Możliwości połączeń
• Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm
• Złącze dokowania: 30 styków żeńskich i męskich
• Port podczerwieni: Podczerwień
• Wejście liniowe: Gniazdo 3,4 mm
• Wyjście TV: 3,5 mm

Udogodnienia
• Pilot zdalnego sterowania: Pilot na podczerwień z 

5 przyciskami

Akcesoria
• Przewody: Przewód audio x 1 (AY3917) Przewód 

wideo x 1 (AY3918)

• 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)
•

Zestaw dokujący AV
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