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Connectiviteit
• Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting
• Basisstationaansluiting: 30-pins (vrouwelijk en 

mannelijk)
• IR-poort: IRDA
• Lijningang: 3,4 mm aansluiting
• TV-uitgang: 3,5 mm

Accessoires
• Snelstartgids

Ecologische specificaties
• Loodvrij gesoldeerd product

Afmetingen
• Afmetingen van het product (BxDxH): 84,5 x 50,5 

x 15,2 mm
• Gewicht van het product (g): 134 g

Voeding
• Netstroom: 3,3 V, 100 mA (vanuit de hoofdunit)
•
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