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SJM3140
Свържете своя iPod

Лесно свързване, зареждане и синхронизиране на вашия iPod с компютъра ви. 
Свържете се към телевизор или стерео система и споделете с другите вашето аудио и 
видео. Съвместимост с всички iPod устройства със съединител за докинг станция.

Синхронизирайте и зареждайте едновременно
• Свързване с един стандартен кабел USB 2.0

Споделяйте аудио и видео с други хора
• 3,5 мм кабел за аудио изход
• Кабел за изход S-Video
 



 Аудио изход
Един 3,5-милиметров кабел ви позволява да се 
свържете към домашна стерео уредба или 
активни тонколони, за да споделите музиката си 
с мощен звук.

Свързване с един кабел USB 2.0
Използвайте един кабел, за да се свържете с 
компютър и синхронизирате вашите библиотеки 
с музика, снимки и видео. Както и да заредите 
вашия iPod.

Изход S-Video
Един кабел S-Video ви позволява да се свържете с 
телевизор, за да споделите вашите фото- и 
видеобиблиотеки на по-голям екран.
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Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98857 5
• Дължина: 27,9 см
• Ширина: 15,2 см
• Височина: 15,2 см
• Бруто тегло: 0,548 кг
• Тегло на опаковката: 0,066 кг
• Нето тегло: 0,482 кг

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98857 2
• Количество: 4
• Дължина (см): 23 см
• Ширина (см): 16 см

• Височина (см): 26,5 см
• Бруто тегло: 2,35 кг
• Тегло на опаковката: 0,16 кг
• Нето тегло: 2,19 кг

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98857 9
• Количество: 24
• Дължина (см): 50,2 см
• Ширина (см): 24,5 см
• Височина (см): 55 см
• Бруто тегло: 15,16 кг
• Тегло на опаковката: 1,05 кг
• Нето тегло: 14,11 кг
•
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