
 

 

Philips
HomeDock HD

Voor de iPod

DLA99901
Haal meer uit uw iPod via de TV

met High Definition-prestaties
Haal meer uit uw iPod dan ooit: met uw HDTV! Met de meegeleverde afstandsbediening kunt u 
vanuit uw luie stoel door de muziek en video's op uw iPod bladeren. Met een videoweergave op 
de High Definition-TV van 1080i benut u de mogelijkheden van uw iPod beter dan ooit.

TV-kijken met de iPod
• iPod-station met High Definition-prestaties
• Digitale video upscaling tot 1080i via HDMI
• Intuïtieve gebruikersinterface voor eenvoudige iPod-navigatie
• Verschillende aansluitmogelijkheden

Inclusief afstandsbediening
• RF-technologie om uw muziek op afstand te bedienen

De volledige stroomoplossing
• Veilig en handig oplaadstation voor uw iPod
• Inclusief internationale stekkers



 High Definition iPod-station
Het iPod-station heeft High Definition-menu's en 
HDMI-connectiveit zodat u uw iPod eenvoudig op 
uw HDTV kunt aansluiten. U kunt dan door de 
muziek en video's op uw iPod navigeren en deze in 
ongelooflijke kwaliteit afspelen.

Intuïtieve gebruikersinterface
De gebruikersinterface geeft de categorieën van de 
content op uw iPod in het station grafisch weer voor 
een intuïtieve navigatie door de muziek, video's en 
andere bestanden van uw iPod op uw TV-scherm. 
Voor de meest complete iPod-ervaring op TV is de 
interface voorzien van bestaande iPod-albumhoezen.

Verschillende aansluitmogelijkheden
Of u nu een High Definition-TV met stereo-
installatie of een standaard-TV hebt, er zijn vele 
aansluitmogelijkheden beschikbaar om van de iPod in 
het station te genieten. Het station beschikt over 
HDMI, S-Video, Composite Video, Digital Audio en 
RCA audio voor verschillende aansluitconfiguraties.

Video upscaling via HDMI
HDMI is een directe digitale verbinding voor digitale 
HD-video en digitale audio. Via de verbinding is 
overdracht van een bronapparaat naar een TV 
mogelijk zonder verlies van beeldkwaliteit. Video 
upscaling verhoogt de resolutie van SD-
videosignalen naar resoluties tot 1080i. Het resultaat 
is een scherper en levensechter beeld.
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Kenmerken
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
•

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod met basisstationaansluiting

Connectiviteit
• Audio-uitgang - analoog: 2x Audio L/R (rode/witte 

cinch)
• Audio-uitgang - digitaal: HDMI, Optisch 

(TOSLINK)
• Aux-ingang: Audio (stereomini-aansluiting van 3,5 

mm)
• Basisstationaansluiting: 30-pins iPod
• USB
• Video-uitgang - digitaal: HDMI
• Video-uitgang - analoog: Composite Video-uitgang, 

S-Video

Accessoires
• Afstandsbediening: RF met groot aantal functies
• Audio-/videokabel: RCA-kabel meegeleverd

• Snelstartgids
• Gebruiksaanwijzing: CD-ROM

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

24 x 15,5 x 12 cm
• Brutogewicht: 0,34 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,3 kg
• Nettogewicht: 0,04 kg
• EAN: 87 12581 43226 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 26,5 x 25,5 x 19,5 cm
• Brutogewicht: 3,2 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,12 kg
• Nettogewicht: 0,08 kg
• GTIN: 2 87 12581 43226 7
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