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Conectividade
• Saída áudio: Ficha de 3,5 mm
• Conector de docagem: 30 pinos fêmea e macho
• Porta IV: IRDA
• Entrada: Ficha de 3,4 mm
• Saída TV: 3,5 mm

Comodidade
• Telecomando: Telecomando IV de 5 teclas

Acessórios
• Cabos: Cabo áudio x 1 (AY3917) Cabo de vídeo 

x 1 (AY3918)

• Manual de início rápido
• Telecomando: IV, 5 teclas (AY5500)

Especificações ecológ.
• Produto soldado livre de chumbo

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 84,5 x 50,5 x 

15,2 mm
• Peso do produto (g): 134 g

Potência
• Alimentação eléctrica: 3,3 V, 100 mA (da unidade 

principal)
•
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