
 

 

Philips
iBoom JukeBox

iPod-hoz

DLA78405
iPod lejátszás teljes sztereó hangzással

és a képernyőn megjelenő távvezérlővel
Ismerje meg az iPod teljes teret betöltő hangzását az iPod iBoom JukeBox nevű hifi 

hangszórórendszerével. A lenyűgöző Display Remote funkcióval a távvezérlő információs képernyőjén 

navigálhat az iPod tartalmak között! A távvezérlő és az iPod töltéséhez gondoskodjon azok dokkolásáról.

Megtekintés és vezérlés a távvezérlővel
• Töltse a távvezérlőt az alapegységen
• Távvezérlő könnyen olvasható, iPod infó kijelzővel
• Rádiófrekvenciás (RF) technológia a zenelejátszás távolról történő vezérléséhez

Élvezze a zenét sztereóban
• A vonzó hangsugárzók bármilyen szobát zenével töltenek meg
• Hallgassa luxus sztereó hangminőségű zeneszámait

Intelligens kialakítás
• Beépített fogantyú a szobáról szobára történő könnyű átvitelhez
• Elegáns, érintőpaneles vezérlés

Az iPod töltése
• Biztonságos és kényelmes iPod töltődokkoló



 Távvezérlő kijelzővel
A kijelzős távvezérlés funkció lehetővé teszi, hogy 
Ön egy nagy fényerejű és könnyen olvasható 
képernyővel vezérelhesse iPod készülékét, pontosan 
úgy, mintha iPod-jával tenné.

Távvezérlő rádiófrekvenciás (RF) 
technológiával
A távvezérlő rádiófrekvenciásan gondoskodik a 
sztereó rendszerre történő jelátvitelről, lehetővé 
téve, hogy Ön fotelja kényelméből, vagy akár egy 
másik szobából vezérelje a lejátszást.

Érintőpaneles vezérlés
A készülék vezérlése a mutatós, ötletes és elegáns, 
érintőpaneles kijelzőpanellel történik, amely a 
használat folyamán megjelenik, majd eltűnik.
DLA78405/10

Fénypontok
• Tápellátás: 100 - 240 V ~50/60 Hz, 600 mA
iPod-dal kompatibilis
• Kompatibilis: iPod dokkoló csatlakozóval

Csatlakoztathatóság
• AV kimenet: 3,5 mm
• Dokkolócsatlakozó: 30-érintkezős iPod
• Vonalbemenet: 3,5 mm-es sztereó minicsatlakozó

Távvezérlő
• Kijelző: Színes OLED
• Hatótávolság: akár 23 m

Hang
• Frekvenciasáv: 80 - 20 000 Hz
• Impedancia: 6 ohmos magashangszóró, 4 ohmos 

mélyhangszóró
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 10 W RMS
• Jel-zaj arány: 85 dB

Kapcsoló
• Adapter típusa: 15 V DC ~ 1,5 A

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

34,3 x 30,5 x 45,7 cm
• Bruttó tömeg: 6 kg
• Nettó tömeg: 4,5 kg
• Táratömeg: 1,5 kg
• GTIN: 2 87 12581 45285 2

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Doboz
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

33 x 29,2 x 22,1 cm
• Bruttó tömeg: 2,75 kg
• Nettó tömeg: 2,25 kg
• Táratömeg: 0,5 kg
• EAN: 87 12581 45285 8
•
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