
isa iPod med fjärrkontroll
V
Spela upp di

praktiskt tag

fjärrkontroll 

Visa o
• LCD
• 2-vä
• Anv

Funge
• För 
• Guid

Spela
• Doc

Dela m
• Kabe
• Kabe
n iPod i ditt hemmaunderhållningssystem. Styr och visa din spellista från 

et överallt i hemmet. Styr hela hemmaunderhållningssystemet med en 

för 6 apparater. Fungerar genom väggar och golv.

ch fjärrstyr iPod-menyn och katalogerna
-skärm med belysning
gs radiokommunikation
änd i praktiskt taget hela hemmet

rar som en universalfjärrkontroll
6 apparater
ad installation

 upp och ladda samtidigt
kningsenhet

ed dig av ljud och video till andra
l till ljudutgång på 3,5 m
l till S-videoutgång
 

Philips
Universalfjärrkontroll

För iPod

SJM3151



 

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

24,4 x 34,0 x 5,6 cm
• Bruttovikt: 0,900 kg
• Taravikt: 0,320 kg
• Nettovikt: 0,580 kg
• EAN: 87 12581 35490 9
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 35,1 x 14,0 x 27,9 cm
• Bruttovikt: 2,200 kg
• Taravikt: 1,040 kg
• Nettovikt: 1,160 kg
• GTIN: 1 87 12581 35490 6
• Antal konsumentförpackningar: 2
•
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