
 

Philips
Universel fjernbetjening

Til iPod

SJM3151
Få vist iPod på fjernbetjening

Styr afspilning på din iPod via dit Home Entertainment-system. Kontroller og få vist afspilningslister 
fra næsten et hvilket som helst sted i hjemmet. Styr hele dit Home Entertainment-system med en 
universel fjernbetjening til 6 enheder. Virker også gennem vægge og gulve.

Se og styr iPod-menuen og bibliotekerne via fjernbetjening
• Baggrundsbelyst LCD-skærm
• 2-vejs RF-betjening
• Brug det næsten alle steder i hjemmet

Fungerer som en universel fjernbetjening
• 6-enheders design
• Opsætningsguide

Afspil og oplad samtidigt
• Dockingstation

Del din lyd og video med andre
• 3,5 mm-lydudgangskabel
• S-Video-udgangskabel
 



 Baggrundsbelyst LCD-skærm
Giver et klart, skarpt informationsskærmbillede, som 
er hurtigt at læse

2-vejs RF-betjening
Giver mulighed for 2-vejs kommunikation mellem 
iPod i dockingstation og fjernbetjeningen. Virker 
også gennem vægge og gulve.

6-enheders design
Nyd godt af fjernadgang til din iPod, dit TV, din VCR, 
DVD-afspiller, kabel og satellitsystemer

Opsætningsguide
Vejleder dig trin for trin igennem opsætningen via 
skærmen.

Dockingstation
Fungerer som holder for din iPod og gør det muligt 
at oplade og afspille samtidigt

Audio-udgang
Et enkelt 3,5 mm-kabel giver dig mulighed for at 
oprette forbindelse til et hjemmestereoanlæg eller et 
sæt strømforsynede højttalere, så du kan høre din 
musik højt.

S-Video udgang
Et enkelt S-video-kabel giver dig mulighed for at 
oprette forbindelse til et TV, så du kan dele dine 
videobiblioteker på en større skærm.
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Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 24,4 x 34,0 x 5,6 cm
• Bruttovægt: 0,900 kg
• Taravægt: 0,320 kg
• Nettovægt: 0,580 kg
• EAN: 87 12581 34679 9
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Blister

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 35,1 x 14,0 x 27,9 cm
• Bruttovægt: 2,200 kg
• Taravægt: 1,040 kg
• Nettovægt: 1,160 kg
• GTIN: 1 87 12581 34679 6
• Antal forbrugeremballager: 2
•
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