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Zadokuj swój odtwarzacz iPod

Urządzenie ułatwia dokowanie, ładowanie i synchronizowanie odtwarzacza iPod z komputerem. 

Podłącz odtwarzacz do telewizora lub zestawu stereo i dziel się muzyką z innymi. W zestawie pilot 

zdalnego sterowania. Urządzenie jest zgodne z wszystkimi odtwarzaczami iPod wyposażonymi w złącze 

dokowania.

Synchronizuj i ładuj jednocześnie
• Połączenie jednym standardowym przewodem USB 2.0

Dziel się dźwiękiem i obrazem z innymi
• Wyjściowy przewód audio 3,5 mm
• Przewód wyjściowy S-video

Steruj swoim odtwarzaczem iPod z całego pokoju
• Wygodny pilot zdalnego sterowania
 



 Wyjście audio
Pojedynczy przewód z wtykami 3,5 mm pozwala na 
podłączenie zestawu stereo lub głośników 
aktywnych i głośne odtwarzanie muzyki.

Połączenie jednym przewodem USB 2.0
Pojedynczy przewód wystarczy do podłączenia 
komputera w celu synchronizacji muzyki, zdjęć i 
filmów, a także do ładowania odtwarzacza iPod.

Wygodny pilot zdalnego sterowania
Umożliwia sterowanie odtwarzaczem iPod z 
odległości 10 m.

Wyjście S-video
Pojedynczy przewód S-video pozwala na podłączenie 
urządzenia do telewizora oraz wyświetlanie zdjęć i 
filmów na większym ekranie.
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Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98858 2
• Długość: 27,9 cm
• Szerokość: 15,2 cm
• Wysokość: 15,2 cm
• Waga brutto: 0,566 kg
• Ciężar opakowania: 0,066 kg
• Waga netto: 0,5 kg

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98858 9
• Ilość: 4
• Długość (cm): 23 cm
• Szerokość (cm): 16 cm

• Wysokość (cm): 26,5 cm
• Waga brutto: 2,42 kg
• Ciężar opakowania: 0,16 kg
• Waga netto: 2,26 kg

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98858 6
• Ilość: 24
• Długość (cm): 50,2 cm
• Szerokość (cm): 24,5 cm
• Wysokość (cm): 55 cm
• Waga brutto: 15,59 kg
• Ciężar opakowania: 1,05 kg
• Waga netto: 14,54 kg
•
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