Philips GoGear
Kit de conectare AV

PAC005

Conectaţi și vizionaţi
Conectaţi-vă oricând playerul la sistemul audio și la TV
Conectaţi microtonomatul GoGear pentru a vă bucura de un sunet excelent și pentru a viziona
fotografii prin intermediul staţiei compacte PAC005. Conectaţi GoGear la sistemul audio sau TV
și alimentaţi-l direct de la o sursă electrică. Pentru mai multă libertate, există telecomanda IR.
Acces stereo facil
• Conectaţi sistemul stereo utilizând staţia pentru un sunet excelent
• Acces de la distanţă prin telecomanda IR
Acces TV facil
• Conectaţi la TV pentru a viziona fotografiile ca prezentare de diapozitive
Încărcare ușoară
• Andocaţi microtonomatul GoGear la staţie și alimentaţi-l
Compatibil cu
• GoGear HDD6320/6330/6335

PAC005/00

Kit de conectare AV
Specificaţii

Caracteristici principale produs

Conectivitate

• Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
• Conector andocare: Mufă tată și mufă mamă cu 30
de pini
• Port IR: IrDA
• Intrare linie-in: Mufă de 3,4 mm
• Ieșire TV: 3,5 mm

Comoditate

• Telecomandă: Telecomandă IR cu 5 taste

Accesorii

• Cabluri: Cablu audio x 1 (AY3917) Cablu video x
1 (AY3918)

• Ghid de iniţiere rapidă
• Telecomandă: IR, 5 taste (AY5500)

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs sudat fără plumb

Dimensiuni

• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 84,5 x 50,5 x 15,2 mm
• Greutate produs (g): 134 g

Alimentare

• Sursă de alimentare principală: 3,3 V, 100 mA (de
la unitatea principală)
•
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Conectare stereo
Savuraţi muzica redată de player prin intermediul
boxelor excelente ale sistemului dvs. stereo. Conectaţi
staţia de andocare la sistemul stereo prin intermediul
cablului audio. După ce andocaţi playerul la staţia de
andocare, acesta va reda melodiile prin sistemul dvs.
stereo.
Prezentare diapozitive pe TV
Vizionaţi împreună cu prietenii fotografiile de pe playerul
dvs. pe ecranul TV. Conectaţi staţia de andocare la
televizor prin cablul video. După ce aţi andocat playerul,
puteţi să vă bucuraţi de fotografii vizionându-le pe ecran
direct de la player.

