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Philips GoGear
Κιτ σύνδεσης εξοπλισµού 
AV

PAC005



 

Συνδεσιµότητα
• Έξοδος ήχου: Βύσµα 3,5 χιλ.
• Υποδοχή βάσης σύνδεσης: Θηλυκό & αρσενικό 

30 ακίδων
• Θύρα IR: IRDA
• Είσοδος: Βύσµα 3,4 χιλ.
• Έξοδος TV: 3,5 χιλ.

Ευκολία
• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο IR 5 γραµµών

Αξεσουάρ
• Καλώδια: 1 καλώδιο ήχου (AY3917) 1 καλώδιο 

βίντεο (AY3918)

• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Τηλεχειριστήριο: IR, 5 πλήκτρα (AY5500)

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς µόλυβδο

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 84,5 x 50,5 x 

15,2 χιλ.
• Βάρος προϊόντος (γρ.): 134 γρ.

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 3,3 V, 100 mA (από 

κεντρική µονάδα)
•

Κιτ σύνδεσης εξοπλισµού AV
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