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Philips GoGear
Dokovacia súprava AV

PAC005



 

Pripojiteľnosť
• Zvukový výstup: Jack konektor 3,5 mm
• Konektor doku: 30-kolíkový
• IR port: IRDA
• Vstup: Jack konektor 3,4 mm
• TV výstup: 3.5 mm

Vybavenie a vlastnosti
• Diaľkové ovládanie: 5-tlačidlový infračervený 

diaľkový ovládač

Príslušenstvo
• Káble: Kábel audio x 1 (AY3917) Kábel video x 1 

(AY3918)

• Stručná príručka spustenia
• Diaľkové ovládanie: Infračervený, 5 tlačidiel 

(AY5500)

"Green" špecifikácie
• Bezolovnatý spajkovaný produkt

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 84,5 x 50,5 x 15,2 

mm
• Hmotnosť produktu (g): 134 g

Príkon
• Napájanie zo siete: 3,3 V, 100 mA (z hlavnej 

jednotky)
•

Dokovacia súprava AV
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