
 

 

Philips
Stacja JukeBox iBoom

Do iPoda

DLA78405
W pełni stereofoniczny dźwięk

i sterowanie iPodem za pomocą pilota z wyświetlaczem
Stacja dokująca z głośnikami Hi-Fi do iPoda iBoom JukeBox sprawi, że muzyka z iPoda wypełni całe 

pomieszczenie. Dodatkowo niesamowity wyświetlacz pilota zdalnego sterowania ułatwia przeglądanie 

plików zapisanych w iPodzie! Kolejną zaletą jest możliwość ładowania iPoda i pilota po umieszczeniu na 

podstawce dokującej.

Przeglądanie zawartości i sterowanie urządzeniem za pomocą pilota
• Możliwość ładowania pilota za pomocą bazy
• Pilot z czytelnym ekranem wyświetlającym informacje o zawartości iPoda
• Podczerwień umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaniem muzyki

Niesamowity dźwięk stereo
• Eleganckie głośniki, które wypełnią muzyką dowolne pomieszczenie
• Muzyka z bogatym, stereofonicznym dźwiękiem

Elegancka stylistyka
• Zintegrowany uchwyt zapewnia łatwość przenoszenia z pokoju do pokoju
• Sterowanie za pomocą eleganckiego ekranu dotykowego

Ładuj swój odtwarzacz iPod
• Wygodna i bezpieczna podstawka dokująca do iPoda



 Pilot z wyświetlaczem
Pilot jest wyposażony w jasny i czytelny ekran 
umożliwiający przeglądanie i wybór plików 
zapisanych w iPodzie w taki sam sposób, jak na 
ekranie iPoda.

Pilot na podczerwień
Pilot wykorzystuje fale radiowe do przesyłania 
sygnału do urządzenia, dzięki czemu wygodnie 
można sterować odtwarzaniem z kanapy, a nawet z 
innego pokoju.

Obsługa przez ekran dotykowy
Urządzenie jest sterowane za pomocą eleganckiego 
ekranu dotykowego, który jest wyświetlany po 
dotknięciu i znika po zakończeniu użytkowania, 
przyczyniając się do uatrakcyjnienia wyglądu.
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Zalety
• EAN: 87 12581 45285 8
•

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: Odtwarzacz iPod ze złączem 

dokowania

Możliwości połączeń
• wyjście audio-wideo: 3,5 mm
• Złącze dokowania: 30-stykowe, do iPoda
• Wejście liniowe: Gniazdo mini jack 3,5 mm

Pilot zdalnego sterowania
• Wyświetlacz: Kolorowy, OLED
• Zakres działania: do 23 m

Dźwięk
• Zakres częstotliwości: 80-20 000 Hz
• Impedancja: Głośnik wysokotonowy – 6 omów, 

głośnik niskotonowy – 4 omy
• Moc wyjściowa: 2 x 10 W RMS
• Stosunek sygnału do szumu: >85 dB

Zasilanie
• Typ zasilacza: Prąd stały, 15 V, ~ 1,5 A
• Zasilanie sieciowe: 100-240 V, ~ 50/60 Hz, 600 mA

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34,3 x 30,4 x 45,75 cm
• Waga brutto: 6 kg
• Waga netto: 4,5 kg
• Ciężar opakowania: 1,5 kg
• GTIN: 2 87 12581 45285 2

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Pudełko
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

33,02 x 29,21 x 22,22 cm
• Waga brutto: 2,75 kg
• Waga netto: 2,25 kg
• Ciężar opakowania: 0,5 kg
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