Philips
iBoom JukeBox

Pro zařízení iPod

DLA78405

Vychutnejte si plně stereofonní zvuk svého iPodu
a ovládání pomocí obrazovky na ovladači
iBoom JukeBox, systém hi-fi reproduktorů pro iPod, umožňuje naplnit zvukem z iPodu
celou místnost. Díky úžasnému ovladači s obrazovkou je možné procházet obsah iPodu
na informační obrazovce ovladače! Dock umožňuje nabíjení ovladače a iPodu.
Prohlížení a ovládání pomocí ovladače
• Nabíjejte dálkový ovladač ze základny
• Dálkový ovladač se snadno čitelným informačním displejem iPod
• Rádiová technologie pro dálkové ovládání přehrávání hudby
Užijte si hudbu ve stereu
• Atraktivní reproduktory zaplní jakýkoli pokoj hudbou
• Poslouchejte hudbu v luxusním stereofonním podání
Praktický design
• Integrovaná rukojeť pro snadné přenášení z místnosti do místnosti
• Elegantní ovládání dotykovým panelem
Nabijte váš iPod
• Bezpečný a pohodlný nabíjecí dok pro iPod
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IBoom JukeBox
Pro zařízení iPod

Specifikace
Kompatibilita se zařízením iPod

• Kompatibilní s: iPod s dokovacím konektorem

Možnosti připojení

• AV výstup: 3,5 mm
• Konektor dokovací stanice: 30kolíkový iPod
• Linkový vstup: 3,5mm stereo mini-jack

Přednosti
Spotřeba

• Typ adaptéru: 15 V stejnosměrného napětí, 1,5 A
• Napájení ze sítě: 100–240 V, 50/60 Hz, 600 mA

Vnější obal

Dálkový ovladač

• Displej: Barevný OLED
• Provozní dosah: až 23 m (75 stop)
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Zvuk

Rozměry balení

• Frekvenční rozsah: 80 - 20 000 Hz
• Impedance: Výškový reproduktor 6 ohmů, basový
reproduktor 4 ohmy
• Výstupní výkon: 2 x 10 W RMS
• Odstup signál/šum: >85 dB
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Počet spotřebitelských balení: 2
Vnější obal (D x Š x V): 34,3 x 30,5 x 45,7 cm
Hrubá hmotnost: 6 kg
Čistá hmotnost: 4,5 kg
Hmotnost obalu: 1,5 kg
GTIN: 2 87 12581 45285 2
Typ balení: Krabice
Počet zahrnutých výrobků: 1
Rozměry balení (Š x V x H): 33 x 29,2 x 22,1 cm
Hrubá hmotnost: 2,75 kg
Čistá hmotnost: 2,25 kg
Hmotnost obalu: 0,5 kg
EAN: 87 12581 45285 8
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Dálkový ovladač s displejem

Dálkový ovladač je vybaven jasným a snadno čitelným
displejem, takže je možné zobrazit a procházet obsah
iPodu na dálkovém ovladači stejným způsobem jako
na iPodu!

Dálkový ovladač s rádiovou technologií

Dálkový ovladač používá pro přenášení signálů do
sterea rádiové frekvence a umožňuje tak ovládání
přehrávání z pohodlí vašeho gauče nebo dokonce i
z vedlejší místnosti.

Ovládání dotykovým panelem

Ovládejte zařízení pomocí elegantního panelu
displeje citlivého na dotyk. Objeví se pouze tehdy, jeli používán, a poté zmizí. Výsledkem je atraktivní a
jedinečný zážitek.

