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Pre iPod

SJM3151
Prezerajte obsah iPod-u 

na diaľkovom ovládaní
Prehrávajte obsah vášho iPod-u cez systém domácej zábavy. Ovládajte a prezerajte zoznam vašich 
skladieb z ktoréhokoľvek miesta v domácnosti. Ovládajte celý systém domácej zábavy pomocou 
tohto univerzálneho diaľkového ovládania pre 6 zariadení. Prejde cez steny aj podlahy.

Diaľkové prezeranie a ovládanie ponuky a knižníc prehrávača iPod
• Podsvietená obrazovka LCD
• Obojsmerné ovládanie RF
• Môžete ho používať prakticky kdekoľvek v domácnosti

Slúži ako univerzálne diaľkové ovládanie
• Dizajn pre 6 zariadení
• Sprievodca nastavením

Simultánne prehrávanie a nabíjanie
• Dokovací stojan

Zdieľajte hudbu a video s ostatnými
• 3,5 mm výstupný videokábel
• Výstupný kábel S-Video
 



 Podsvietená obrazovka LCD
Okamžite poskytne jasné a zreteľné systémové 
informácie

Obojsmerné ovládanie RF
Umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi 
pripojeným iPod-om a diaľkovým ovládaním. Bez 
problémov prejde cez steny aj podlahy.

Dizajn pre 6 zariadení
Vychutnajte si vzdialený prístup k vášmu iPod-u, TV, 
VCR, DVD prehrávaču a systému na príjem káblovej 
a satelitnej televízie.

Sprievodca nastavením
Bude vás prostredníctvom obrazovky krok po kroku 
sprevádzať procesom nastavenia.

Dokovací stojan
Slúži na umiestnenie iPod-u a umožňuje jeho súčasné 
nabíjanie a prehrávanie

Audio výstup
Jednoduchý 3,5 mm kábel vám umožní pripojenie k 
domácemu stereo systému alebo aktívnym 
reproduktorom, takže môžete nahlas zdieľať hudbu.

Výstup S-video
Jeden kábel S-video vám umožní pripojenie k TV, 
takže sa o svoje knižnice videí môžete podeliť s 
ostatnými na väčšej obrazovke.
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Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 24,4 x 34,0 x 5,6 cm
• Hmotnosť brutto: 0,900 kg
• Hmotnosť obalu: 0,320 kg
• Čistá hmotnosť: 0 580 kg
• EAN: 87 12581 34679 9
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 35,1 x 14,0 x 27 9 cm
• Hmotnosť brutto: 2 200 kg
• Hmotnosť obalu: 1,040 kg
• Čistá hmotnosť: 1 160 kg
• GTIN: 1 87 12581 34679 6
• Počet spotrebiteľských balení: 2
•

Technické údaje
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