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Philips GoGear
Dok reproduktoru
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Zvuk
• Zesilovač: Zesilovač třídy AB
• Frekvenční rozsah: 70 Hz - 22 kHz
• Typ: Systém 2,0; 2x kuželový výškový 

reproduktor + 2x basový reproduktor
• Typ magnetu: Neodymový
• Výstupní výkon: 2 x 7 W
• Odstup signál/šum: >60 dB

Možnosti připojení
• Linkový vstup: 3,5 mm
• Konektor dokovací stanice: 30kolíková zástrčka
• Port IR: IrDA

Pohodlí
• Dálkové ovládání: Infračervený dálkový ovladač 

s 5 klávesami
• Indikátor zapnutí: Ano

Příslušenství
• Síťový adaptér: Ano (AY4121)

• Kabely: Kabel linkového vstupu (AY3923)
• Dálkové ovládání: IR, 5 kláves (AY5504)
• Stručný návod: Ano
• Záruční brožurka: Ano

Ekologické specifikace
• Produkt pájený bez olova: Ano

Napájení
• Napájení ze sítě: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
• Typ adaptéru: Přepínací režim napájení
• Vypínač pro zapnutí/vypnutí: Ano
• Spotřeba elektrické energie: 43 W
• Příkon v pohotovostním režimu: O,5 W
• Indikátor napájení LED: Modrá

Rozměry
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 300 mm x 90 mm x 

142 mm
• Hmotnost výrobku (g): 1.2k
•
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