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SJM3141
Dock din iPod

Du kan nemt docke, oplade og synkronisere din iPod med din PC. Tilslut et TV eller et 
stereoanlæg, og del din lyd og video med andre. Kompatibel med alle iPods med 
dockingstik.

Synkronisering og opladning samtidig
• Opret forbindelse med et standard-USB 2.0-kabel

Del din lyd og video med andre
• 3,5 mm-lydudgangskabel
• S-Video-udgangskabel

Betjen din iPod fra et andet sted i rummet
• Praktisk fjernbetjening



 Audio-udgang
Et enkelt 3,5 mm-kabel giver dig mulighed for at 
oprette forbindelse til et hjemmestereoanlæg eller et 
sæt strømforsynede højttalere, så du kan høre din 
musik højt.

Opret forbindelse med et USB 2.0-kabel
Brug et enkelt kabel til at oprette forbindelse til en 
PC for at synkronisere din musik og dit foto- og 
videobibliotek. Du kan også oplade din iPod.

Praktisk fjernbetjening
Betjen din iPod fra op til 9 meters afstand.

S-Video udgang
Et enkelt S-video-kabel giver dig mulighed for at 
oprette forbindelse til et fjernsyn, så du kan få vist dit 
foto- og videobibliotek på en større skærm.
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Indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98858 2
• Længde: 27,9 cm
• Bredde: 15,2 cm
• Højde: 15,2 cm
• Bruttovægt: .566 kg
• Taravægt: 0,066 kg
• Nettovægt: 0,5 kg

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98858 9
• Mængde: 4
• Længde (cm): 23 cm
• Bredde (cm): 16 cm

• Højde (cm): 26,5 cm
• Bruttovægt: 2,42 kg
• Taravægt: 0,16 kg
• Nettovægt: 2,26 kg

Yderemballage
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98858 6
• Mængde: 24
• Længde (cm): 50,2 cm
• Bredde (cm): 24,5 cm
• Højde (cm): 55 cm
• Bruttovægt: 15,59 kg
• Taravægt: 1,05 kg
• Nettovægt: 14,54 kg
•
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