
оставете, свържете и споделяйт
П
Свържет

Свържете сво

звук и да изва

телевизора и

дистанционно

Лесен
• Чре
• Отд

Лесен
• При

Лесно
• Пар

Съвм
• GoG
е
е плейъра към стереото или телевизора по всяко време

я GoGear с компактната базова станция PAC005, за да се радвате на страхотен 

дите снимките си. Чрез нея свържете своя GoGear към стерео системата или 

 зареждайте директно от контакта. За повече свобода е предвидено ИЧ 

 управление.

 достъп до стерео система
з базата свържете плейъра към стерео системата за превъзходен звук
алечен достъп чрез инфрачервено дистанционно

 достъп до телевизор
крепете и свържете към телевизора, за да споделяте снимки в слайдшоу

 зареждане
кирайте своя GoGear в базата и го заредете

естим с
ear HDD6320/6330/6335
 

Philips GoGear
AV базова станция

PAC005



 

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

женски
• Инфрачервен порт: IRDA
• Линеен вход: Гнездо 3,4 мм
• Изход за телевизор: 3,5 мм

Удобство
• Дистанционно управление: 5-бутонно ИЧ 

дистанционно управление

Аксесоари
• Кабели: Аудио кабел 1 бр. (AY3917) Видео 

кабел 1 бр. (AY3918)

• 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)
•

AV базова станция
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