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yı istediğiniz zaman stereonuza ve TV'nize bağlayın

esin tadını çıkarmak ve fotoğraflarınızı paylaşmak için GoGear'ınızı kompakt 

lantı ünitesine bağlayın. Sadece GoGear'ınızı stereonuza ya da TV'nize bağlayın 

 güç kaynağından şarj edin. Daha fazla özgürlük için ise IR uzaktan kumanda.

 stereo erişimi
emmel ses için stereonuza bağlamak amacıyla dock ünitesini kullanın
zaktan kumanda üzerinden uzaktan erişim

 TV erişimi
ğrafları bir slayt gösterisinde paylaşmak için TV'ye takın ve bağlayın

 şarj edilebilir
ear'ınızı şarj cihazına takın ve şarj edin

dakilerle uyumludur
ear HDD6320/6330/6335
 

Philips GoGear
AV Bağlantı Kiti

PAC005



 

Bağlanılabilirlik
• Audio çıkışı: 3,5mm jak
• Bağlantı konektörü: 30 pim dişi ve erkek
• IR portu: IRDA
• Hat girişi: 3,4mm jak
• TV çıkışı: 3,5 mm

Kullanılabilirlik
• Uzaktan kumanda: 5 tuşlu IR uzaktan kumanda

Aksesuarlar
• Kablolar: Ses Kablosu x 1 (AY3917)Video Kablosu 

x 1 (AY3918)

• Hızlı başlangıç kılavuzu
• Uzaktan kumanda: IR, 5 tuşlu (AY5500)

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Kurşunsuz lehimli ürün

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 84,5 x 50,5 x 15,2 mm
• Ürün ağırlığı (g): 134 g

Güç
• Şebeke elektriği: 3,3 V, 100 mA (ana üniteden)
•

AV Bağlantı Kiti
  

Teknik Özellikler
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