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Възможности за свързване
• Изход за аудио: Жак 3,5 мм
• Докинг съединител: 30-изводен мъжки и 

женски
• Инфрачервен порт: IRDA

Удобство
• Дистанционно управление: 5-бутонно ИЧ 

дистанционно управление

Аксесоари
• Кабели: Аудио кабел x 1 (AY3917)
• Ръководство за бърз старт
• Дистанционно управление: ИЧ, 5-бутонно 

(AY5500)

Екологични спецификации
• Продукт с безоловна спойка

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 84,5 x 50,5 x 

15,2 мм
• Тегло на продукта (г): 134 г

Мощност
• Мрежово захранване: 3,3 V, 100 mA (от 

главното устройство)
•
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