Philips GoGear
Κιτ σύνδεσης ηχητικού
εξοπλισµού

PAC003

Τοποθέτηση, συγχρονισµός και διαµοιρασµός
Συνδέστε το player σας στο PC & το στερεοφωνικό µέσω βάσης
Τοποθετήστε το GoGear σας στη βάση σύνδεσης PAC003 για έξοχο ήχο. Απλά
τοποθετήστε το GoGear για να συνδεθεί στο στερεοφωνικό ή στο PC για συγχρονισµό.
Χρησιµοποιήστε το τηλεχειριστήριο IR για περισσότερη ελευθερία.
Εύκολη πρόσβαση PC
• Σύνδεση του player στο PC σας για συγχρονισµό
• Τάξη και ευκολία χάρη στα κρυφά καλώδια
Εύκολη πρόσβαση stereo
• Χρησιµοποιήστε τη βάση για σύνδεση στο στερεοφωνικό για έξοχο ήχο
• Αποµακρυσµένη πρόσβαση µέσω τηλεχειριστηρίου IR
Εύκολη φόρτιση
• Εφαρµόστε το GoGear στη βάση σύνδεσης και φορτίστε το
Συµβατότητα µε
• GoGear HDD1420/1430/1620/1630/1635

PAC003/00

Κιτ σύνδεσης ηχητικού εξοπλισµού
Προδιαγραφές

Κύρια σηµεία προϊόντος

Συνδεσιµότητα

• Έξοδος ήχου: Βύσµα 3,5 χιλ.
• Υποδοχή βάσης σύνδεσης: Θηλυκό & αρσενικό
30 ακίδων
• Θύρα IR: IRDA

Ευκολία

• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο IR 5 γραµµών

Αξεσουάρ

• Καλώδια: 1 καλώδιο ήχου (AY3917)
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Τηλεχειριστήριο: IR, 5 πλήκτρα (AY5500)
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Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς µόλυβδο

∆ιαστάσεις

• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 84,5 x 50,5 x
15,2 χιλ.
• Βάρος προϊόντος (γρ.): 134 γρ.

Ρεύµα

• Τροφοδοσία ρεύµατος: 3,3 V, 100 mA (από
κεντρική µονάδα)
•
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Σύνδεση PC
"Κατεβάστε" και αποθηκεύστε µουσική από το PC στο
player σας τοποθετώντας απλώς το player στη βάση
σύνδεσης. Έχοντας συνδεθεί στο PC σας µέσω USB, το
player σας µπορεί τώρα να συγχρονίσει τη µουσική που
έχετε "κατεβάσει".
Σύνδεση στο στερεοφωνικό
Απολαύστε τη µουσική του player σας µέσα από τα
απίθανα ηχεία του στερεοφωνικού σας συστήµατος. Απλά
συνδέστε τη βάση στο στερεοφωνικό σας µέσω του
καλωδίου ήχου. Μόλις τοποθετήσετε το player στη βάση
σύνδεσης, η µουσική αναπαράγεται µέσω του
στερεοφωνικού σας συστήµατος.

