
εκλειδώστε τη µουσική σας
Ξ
Ελευθερώστε

ηχείων µε βάσ

βάσης σύνδεσ

Μοιρα
• Συνδ
• Ισχυ
• Ευρη
• Γούφ
• Βελτ

Εύκολ
• Εφα
• Εύκο
• Έξυπ

Συµβα
• Λειτ
 τη µουσική σας και απολαύστε τον έξοχο ήχο της µε τους φίλους σας. Το σύστηµα 

η σύνδεσης είναι συµβατό µε συσκευές GoGear player που διαθέτουν υποδοχή 

ης - ή συσκευές µε καλώδιο εισόδου µέσω της υποδοχής των ακουστικών.

στείτε δυνατά τις µελωδίες σας
εθείτε και µοιραστείτε τη µουσική σας προς κάθε κατεύθυνση
ρός και δυναµικός στερεοφωνικός ήχος µε ευκρίνεια
µατικά σχεδιασµένο θολοειδές τουίτερ µε µαγνήτη νεοδυµίου
ερ ποιότητας για βελτίωση των µπάσων και επέκταση του φάσµατος ήχου
ιστοποίηση λέιζερ για λεπτοµερή ήχο

ο στο χρήση
ρµόστε το GoGear στη βάση σύνδεσης και φορτίστε το
λη πρόσβαση µέσω τηλεχειριστηρίου
νη λειτουργία αναµονής

τό µε συσκευές GoGear player
ουργεί µε GoGear HDD14xx/ 16xx/ 18xx/ 63xx/ SA9xxx
 

Philips GoGear
Σύστηµα ηχείων µε βάση 
σύνδεσης

PAC010



 

Ήχος
• Ενισχυτής: Ενισχυτής Class AB
• Εύρος συχνοτήτων: 70 Hz - 22 KHz
• Τύπος: σύστηµα 2.0, 2 θολοειδή τουίτερ + 2 

γούφερ
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Ισχύς: 2 x 7 W
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: >60 dB

Συνδεσιµότητα
• Είσοδος: 3,5 χιλ.
• Υποδοχή βάσης σύνδεσης: αρσενικό 30 ακίδων
• Θύρα IR: IRDA

Ευκολία
• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο IR 5 γραµµών
• Ένδειξη λειτουργίας

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: Ναι (AY4121)
• Καλώδια: Καλώδιο εισόδου (AY3923)

• Τηλεχειριστήριο: IR, 5 πλήκτρα (AY5504)
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Εγγύηση

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Κολλήσεις χωρίς µόλυβδο

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
• Τύπος τροφοδοτικού: Αλλαγή τροφοδοσίας 

ρεύµατος
• ∆ιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
• Κατανάλωση ρεύµατος: 43 W
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: O,5 W
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Μπλε

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 300 x 90 x 142 

mm
• Βάρος προϊόντος (γρ.): 1,2k
•

Σύστηµα ηχείων µε βάση σύνδεσης
  

Προδιαγραφές

Ηµεροµηνία έκδοσης 
2008-04-07

Έκδοση: 1.0.4

12 NC: 9073 101 02792
EAN: 87 10895 98254 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
PAC0
10/00

http://www.philips.com

