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 lejátszóját a PC-hez vagy sztereó rendszeréhez!

ear zenegépét, és élvezze a PAC003 kompakt dokkolótartó kínálta kényelmet és 

minőséget! Dokkoljon, hogy GoGear zenegépét csatlakoztathassa sztereó rendszeréhez 

péhez a szinkronizáláshoz. Használja az infravörös távvezérlőt a nagyobb szabadság 
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ezze GoGear készülékét a dokkolóba, és töltse fel!
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Csatlakoztathatóság
• Hangkimenet: 3,5 mm-es dugasz
• Dokkolócsatlakozó: 30 tűs hüvely és dugasz
• IR-port: IRDA (infravörös interfész)

Kényelem
• Távvezérlő: 5 gombos infravörös távvezérlő

Tartozékok
• Kábelek: Audiokábel x 1 (AY3917)
• Gyors áttekintő útmutató
• Távvezérlő: Infravörös, 5 gombos (AY5500)

Környezetvédelmi adatok
• Ólommentes forrasztású termék

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 84,5 x 50,5 x 15,2 

mm
• Termék tömege (g): 134 g

egyenáram
• Tápellátás: 3,3 V, 100 mA (a főegységről)
•

Audió dokkolókészlet
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