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Anslutningar
• Ljudutgång: 3,5 mm-uttag
• Dockningsanslutning: 30 hon- och hankontakter
• IR-port: IRDA
• Line-in: 3,4 mm-uttag
• TV-utgång: 3,5 mm

Bekvämlighet
• Fjärrkontroll: IR-fjärrkontroll med 5 knappar

Tillbehör
• kablar: Ljudkabel x 1 (AY3917) Videokabel x 1 

(AY3918)

• Snabbstartguide
• Fjärrkontroll: IR-fjärrkontroll, 5 knappar 

(AY5500)

Miljöpolicy
• Produkter med blyfria lödningar

Mått
• Produktmått (B x D x H): 84,5 x 50,5 x 15,2 mm
• Produktvikt (g): 134 g

Effekt
• Nätström: 3,3 V, 100 mA (från huvudenheten)
•
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