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Sluit uw iPod aan

Aansluiten, opladen en sychroniseren wordt hiermee supergemakkelijk. Sluit de houder 
op een TV of stereo aan en deel uw muziek en video's met anderen. Inclusief 
afstandsbediening. Compatibel met alle iPods met een basisstationaansluiting.

Gelijktijdig synchroniseren en opladen
• Aansluiten met één USB 2.0-standaardkabel

Deel uw audio en video met anderen
• 3,5mm-kabel voor audio-uitgang
• Kabel voor S-Video-uitgang

Bedien uw iPod vanaf de andere kant van de kamer
• Handzame afstandsbediening
 



 Audio uit
Met één 3,5mm-kabel kunt u uw iPod op een stereo-
installatie of luidsprekers aansluiten en zo uw muziek 
met iedereen delen.

Aansluiten met één USB 2.0-kabel
Met één kabel kunt u uw iPod op een PC aansluiten 
en uw muziek, foto's en video's synchroniseren. U 
kunt tevens uw iPod opladen.

Handzame afstandsbediening
U kunt uw iPod tot op wel 9 meter afstand bedienen.

S-Video-uitgang
Met één S-Video-kabel kunt u uw iPod op een TV 
aansluiten zodat u uw foto's en video's kunt delen op 
een groter scherm.
SJM3141/10

Kenmerken
Publicatiedatum  
2009-08-11

Versie: 1.3.7

12 NC: 9082 100 09419
EAN: 87 10895 98858 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98858 2
• Lengte: 27,9 cm
• Breedte: 15,2 cm
• Hoogte: 15,2 cm
• Brutogewicht: 0,566 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,066 kg
• Nettogewicht: 0,5 kg

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98858 9
• Hoeveelheid: 4
• Lengte (cm): 23 cm
• Breedte (cm): 16 cm

• Hoogte (cm): 26,5 cm
• Brutogewicht: 2,42 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,16 kg
• Nettogewicht: 2,26 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98858 6
• Hoeveelheid: 24
• Lengte (cm): 50,2 cm
• Breedte (cm): 24,5 cm
• Hoogte (cm): 55 cm
• Brutogewicht: 15,59 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,05 kg
• Nettogewicht: 14,54 kg
•
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