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Uniwersalny pilot

Do iPoda

SJM3151
Steruj iPodem z daleka

Odtwarzaj materiały ze swojego odtwarzacza iPod przez zestaw kina domowego. Steruj 
całym zestawem za pomocą uniwersalnego pilota zdalnego sterowania na 6 urządzeń, 
którego sygnał przenika ściany i podłogi.

Umożliwia zdalny dostęp i sterowanie menu i bibliotekami iPoda
• Podświetlany ekran LCD
• Dwukierunkowa komunikacja radiowa
• Można używać w dowolnym miejscu w domu

Może pełnić funkcję pilota uniwersalnego
• Zaprojektowany do obsługi 6 urządzeń
• Kreator konfiguracji

Możliwość ładowania podczas odtwarzania
• Podstawka dokująca

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



 Podświetlany ekran LCD
Wyraźne i przejrzyste informacje o urządzeniu na 
pierwszy rzut oka

Dwukierunkowa komunikacja radiowa
Umożliwia dwukierunkową komunikację między 
odtwarzaczem iPod umieszczonym w podstawce 
dokującej a pilotem zdalnego sterowania. Sygnał 
przenika przez ściany i podłogi.

Zaprojektowany do obsługi 6 urządzeń
Zapewnia obsługę odtwarzacza iPod, telewizora, 
magnetowidu, odtwarzacza DVD, odbiornika 
telewizji satelitarnej i kablowej.

Kreator konfiguracji
Prowadzi krok po kroku przez cały proces 
konfiguracji.

Podstawka dokująca
Mieści odtwarzacz iPod i umożliwia jego ładowanie 
podczas odtwarzania

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

Wyjście S-video
Pojedynczy przewód S-video pozwala na podłączenie 
urządzenia do telewizora oraz oglądanie filmów na 
większym ekranie.
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

24,4 x 34,0 x 5,6 cm
• Waga brutto: 0,900 kg
• Ciężar opakowania: 0,320 kg
• Waga netto: 0,580 kg
• EAN: 87 12581 34679 9
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

35,1 x 14 x 27,9 cm
• Waga brutto: 2,200 kg
• Ciężar opakowania: 1,040 kg
• Waga netto: 1,160 kg
• GTIN: 1 87 12581 34679 6
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
•
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