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 av bekvämligheten och det superba ljudet dockar du din GoGear till den 
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 datorn för synkronisering. En IR-fjärrkontroll ger dig större rörelsefrihet.
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Anslutningar
• Ljudutgång: 3,5 mm-uttag
• Dockningsanslutning: 30 hon- och hankontakter
• IR-port: IRDA

Bekvämlighet
• Fjärrkontroll: IR-fjärrkontroll med 5 knappar

Tillbehör
• kablar: Ljudkabel x 1 (AY3917)
• Snabbstartguide
• Fjärrkontroll: IR-fjärrkontroll, 5 knappar 

(AY5500)

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Mått
• Produktmått (B x D x H): 84,5 x 50,5 x 15,2 mm
• Produktvikt (g): 134 g

Effekt
• Nätström: 3,3 V, 100 mA (från huvudenheten)
•
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