
od via afstandsbediening
iP
Beluister de m

afspeellijst wa

universele afs

Bekijk
• LCD
• RF-b
• Ove

Funct
• Ont
• Insta

Gelijk
• Hou

Deel u
• 3,5m
• Kabe
uziek op uw iPod via uw home entertainment-systeem. Beheer en bekijk uw 

ar in huis u maar wilt. Bedien uw volledige home entertainment-systeem met een 

tandsbediening voor 6 apparaten. Het signaal gaat ook door wanden en vloeren.

 en bedien iPod-menu's en bibliotheken op afstand
-scherm met achtergrondverlichting
ediening in twee richtingen
ral in huis te gebruiken

ioneert als een universele afstandsbediening
werp voor 6 apparaten
llatie met een wizard

tijdig afspelen en opladen
der/basisstation

w audio en video met anderen
m-kabel voor audio-uitgang
l voor S-Video-uitgang
 

Philips
Universele 
afstandsbediening

Voor de iPod

SJM3151



 

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

24,4 x 34,0 x 5,6 cm
• Brutogewicht: 0,900 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,320 kg
• Nettogewicht: 0,580 kg
• EAN: 87 12581 35490 9
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 35,1 x 14,0 x 27,9 cm
• Brutogewicht: 2,200 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,040 kg
• Nettogewicht: 1,160 kg
• GTIN: 1 87 12581 35490 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
•
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