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Philips GoGear
AV-tilslutningskit

PAC005



 

Tilslutningsmuligheder
• Lydudgang: 3,5 mm jackstik
• Dockingstik: 30-bens hun og han
• Infrarød port: Infrarød port
• Linjeindgang: 3,4 mm stik
• TV-udgang: 3,5 mm

Komfort
• Fjernbetjening: Infrarød fjernbetjening med 5 

taster

Tilbehør
• Kabler: Lydkabel x 1 (AY3917) Videokabel x 1 

(AY3918)
• Lynhåndbog
• Fjernbetjening: Infrarød, 5 taster (AY5500)

Miljøspecifikationer
• Produkt med blyfri lodninger

Dimensioner
• Produktmål (B × D × H): 84,5 x 50,5 x 15,2 mm
• Produktvægt (g): 134 g

Strøm
• Lysnet: 3,3 V, 100 mA (fra hovedenhed)
•

AV-tilslutningskit
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