
 

 

Philips
iBoom JukeBox

För iPod

DLA78405
Lyssna på iPod med fullt stereoljud

och styr med fjärrkontrollen på skärmen
Upplev ett ljud som fyller hela rummet i din iPod med iBoom JukeBox, Hi-Fi-högtalarsystemet 
för iPod. Med den fantastiska displayfjärrkontrollen kan du navigera iPod-innehåll i 
fjärrkontrollens informationsfönster! Docka för att ladda fjärrkontrollen och din iPod.

Visa och styr med fjärrkontrollen
• Ladda fjärrkontrollen på basstationen
• Fjärrkontroll med lättavläst info-display för iPod
• RF-teknik för att kontrollera musikuppspelning på långt håll

Lyssna på musik i stereo
• Snygga högtalare som fyller alla rum med musik
• Lyssna på musik i lyxigt stereoljud

Smart design
• Inbyggt handtag för enkel flytt mellan olika rum
• Eleganta pekskärmskontroller

Ladda din iPod
• Säker och praktisk laddningsdocka för iPod



 Fjärrkontroll med displayskärm
Displayfjärrkontrollen har en ljus och lättavläst 
skärm, så att du kan visa och navigera iPod-innehållet 
på fjärrkontrollen – precis som på en iPod!

Fjärrkontroll med RF-teknik
Fjärrkontrollen sänder signaler till stereon med 
radiofrekvenser, vilket gör att du kan styra 
uppspelningen från soffan och till och med mellan 
olika rum.

Pekskärmskontroller
Styr enheten med den eleganta pekkänsliga 
skärmpanelen som bara visas när den är i bruk, och 
försvinner på ett snyggt och spännande sätt.
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Funktioner
• Nätström: 100-240 V ~ 50/60 Hz 600 mA
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod med dockningsanslutning

Anslutningar
• AV-utgång: 3,5 mm
• Dockningsanslutning: iPod 30-stifts
• Line-in: 3,5 mm-stereominiuttag

Fjärrkontroll
• Displayskärm: Färg-OLED
• Räckvidd: upp till 23 m

Ljud
• Frekvensomfång: 80 – 20 000 Hz
• Impedans: Tweeter 6 ohm, woofer 4 ohm
• Uteffekt: 2 x 10 W RMS
• Signal/brusförhållande: > 85 dB

Effekt
• Adaptertyp: 15 V DC ~ 1,5 A

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Yttre kartong (L x B x H): 34,3 x 30,5 x 45,7 cm
• Bruttovikt: 6 kg
• Nettovikt: 4,5 kg
• Taravikt: 1,5 kg
• GTIN: 2 87 12581 45285 2

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

33 x 29,2 x 22,1 cm
• Bruttovikt: 2,75 kg
• Nettovikt: 2,25 kg
• Taravikt: 0,5 kg
• EAN: 87 12581 45285 8
•
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