
 

 

Philips
iBoom JukeBox

Para iPod

DLA78405
Desfrute do iPod em som estéreo total

e assuma o controlo com o telecomando no ecrã
Desfrute do seu iPod com um potente som com o JukeBox iBoom, o sistema de altifalantes hi-fi para 

o iPod. Com o fantástico telecomando com ecrã, pode navegar pelo conteúdo do seu iPod no ecrã de 

informação do telecomando! Coloque o telecomando e o iPod na estação de ancoragem para os 

carregar.

Visualize e controle com o telecomando
• Carregue o telecomando na unidade de base
• Telecomando com ecrã de leitura fácil com apresentação da informação do iPod
• Tecnologia IV para controlar a reprodução de música desde longe

Desfrute da sua música em estéreo
• Os atractivos altifalantes enchem qualquer divisão com a sua música
• Ouça a sua música em som estéreo de luxo

Design inteligente
• Pega integrada para um transporte fácil de divisão para divisão
• Elegantes controlos no painel táctil

Carregue o seu iPod
• Base de carregamento cómoda e segura para iPod



 Telecomando com ecrã
O telecomando inclui um ecrã claro e de leitura fácil 
para que possa visualizar e navegar pelo conteúdo do 
iPod no telecomando, tal como faria no iPod!

Telecomando com tecnologia IV
O telecomando utiliza frequências de rádio para 
transmitir sinais ao sistema estéreo, permitindo-lhe 
controlar a reprodução a partir do conforto do seu 
sofá, e até de divisão para divisão.

Controlos no painel táctil
Controle o dispositivo através do elegante painel de 
visualização sensível ao toque que é apresentado 
durante a utilização do dispositivo e que desaparece 
após a sua utilização proporcionando-lhe uma 
experiência atractiva e intrigante.
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Destaques
• Alimentação eléctrica: 100-240 V ~ 50/60 Hz 600 
Compatível com iPod
• Compatível com: iPod com conector de base

Conectividade
• Saída AV: 3,5 mm
• Conector de docagem: iPod com 30 pinos
• Entrada: Mini-ficha estéreo de 3,5 mm

Telecomando
• Ecrã de visualização: OLED a cores
• Alcance operacional: até 23 m (75 p)

Som
• Limites de frequência: 80 - 20000 Hz
• Impedância: Tweeter de 6 Ohms, Woofer de 4 

Ohms
• Potência de saída: 2 x 10W RMS
• Relação sinal/ruído: > 85 dB

Alimentação
• Tipo de adaptador: 15 V CC ~ 1,5 A

mA

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Embalagem exterior (C x L x A): 

34,3 x 30,5 x 45,7 cm
• Peso bruto: 6 kg
• Peso líquido: 4,5 kg
• Tara: 1,5 kg
• GTIN: 2 87 12581 45285 2

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

33 x 29,2 x 22,1 cm
• Peso bruto: 2,75 kg
• Peso líquido: 2,25 kg
• Tara: 0,5 kg
• EAN: 87 12581 45285 8
•
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