Philips
iBoom JukeBox

Voor de iPod

DLA78405

In stereo naar uw iPod luisteren
met afstandsbediening op het scherm
Ruimtevullende muziek vanaf uw iPod met de iBoom JukeBox, het HiFi-luidsprekersysteem voor de
iPod. Met de verbluffende Display Remote kunt u via het infoscherm van de afstandsbediening door de
inhoud op uw iPod bladeren! Via de iBoom laadt u de iPod en Display Remote tevens eenvoudig op.
Bediening en weergave via de afstandsbediening
• De afstandsbediening opladen op het basisstation
• Afstandsbediening met eenvoudig afleesbaar display dat informatie over uw iPod weergeeft
• RF-technologie om uw muziek op afstand te bedienen
In stereo van muziek genieten
• De aantrekkelijke luidsprekers vullen iedere kamer met uw muziek
• Luister naar uw muziek met luxueus stereogeluid
Slank design
• Geïntegreerde handgreep voor eenvoudige verplaatsing naar een andere ruimte
• Elegant touchscreen
Laad uw iPod op
• Veilig en handig oplaadstation voor uw iPod
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IBoom JukeBox
Voor de iPod

Specificaties
Compatibiliteit iPod

• Compatibel met: iPod met basisstationaansluiting

Kenmerken
Omdoos

• AV-uitgang: 3,5 mm
• Basisstationaansluiting: 30-pins iPod
• Lijningang: Stereomini-aansluiting van 3,5 mm
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•

Afstandsbediening

Afmetingen van de verpakking

Connectiviteit

• Scherm: OLED-scherm
• Bedieningsbereik: maximaal 23 m

Geluid
•
•
•
•

Frequentiebereik: 80 - 20.000 Hz
Impedantie: Tweeter 6 ohm, woofer 4 ohm
Uitgangsvermogen: 2 x 10 W RMS
Signaal-ruisverhouding: > 85 dB

Aantal consumentenverpakkingen: 2
Omdoos (L x B x H): 34,3 x 30,5 x 45,7 cm
Brutogewicht: 6 kg
Nettogewicht: 4,5 kg
Gewicht van de verpakking: 1,5 kg
GTIN: 2 87 12581 45285 2

• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
33 x 29,2 x 22,1 cm
• Brutogewicht: 2,75 kg
• Nettogewicht: 2,25 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,5 kg
• EAN: 87 12581 45285 8
•

Vermogen

• Adaptertype: 15 V DC ~ 1,5 A
• Netstroom: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 600 mA
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Afstandsbediening met display

De afstandsbediening is voorzien van een helder en
eenvoudig afleesbaar scherm, zodat u de content van
uw iPod op de afstandsbediening kunt weergeven en
erdoor kunt navigeren, net als op uw iPod!

Afstandsbediening met RF-technologie

De afstandsbediening gebruikt radiofrequenties om
signalen naar de stereo te verzenden, waardoor u
lekker vanaf de bank en zelfs vanuit andere kamers
de stereo kunt bedienen.

Bediening via touchscreen

Bedien het apparaat via het elegante touchscreen.
Dit verschijnt alleen wanneer u het nodig hebt en
verdwijnt vervolgens weer: een intrigerende
ervaring.

