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Dokkolja iPod készülékét

Könnyedén dokkolhatja, töltheti és szinkronizálhatja iPod készülékét számítógépével. Csatlakoztassa TV-

készülékhez vagy sztereorendszerhez, és ossza meg másokkal zenéit és videóit. Az eszközhöz távvezérlő 

is tartozik. A dokkoló-csatlakozóval ellátott összes iPod készülékkel kompatibilis.

Egyidejűleg történő szinkronizálás és töltés
• Csatlakoztatás egy szabványos USB 2.0 kábel segítségével

Ossza meg zenéjét és videóit másokkal
• 3,5 mm-es audiokimeneti kábel
• S-Video kimeneti kábel

Kezelje iPod készülékét akár a szoba másik végéből
• Kényelmes távvezérlő
 



 Audiokimenet
Egyetlen 3,5 mm-es kábel segítségével 
csatlakoztathatja a készüléket sztereorendszerhez 
vagy külső hangszórókhoz, így kihangosítva, 
másokkal is megoszthatja a zenét.

Csatlakoztatás egy USB 2.0 kábellel
Egyetlen kábel segítségével csatlakoztathatja 
készülékét PC-hez, így szinkronizálhatja zene-, fotó- 
és videokönyvtárait. Ugyanígy töltheti is iPod 
készülékét.

Kényelmes távvezérlő
Akár 9 m távolságból is kezelheti iPod készülékét.

S-Video kimenet
Egyetlen S-Video kábel segítségével csatlakoztathatja 
a készüléket TV-hez, így nagyobb képernyőn 
tekintheti meg a fotó- és videokönyvtárak tartalmát.
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Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98858 2
• Hosszúság: 27,9 cm
• Szélesség: 15,2 cm
• Magasság: 15,2 cm
• Bruttó tömeg: 0,566 kg
• Önsúly: 0,066 kg
• Nettó tömeg: 0,5 kg

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98858 9
• Mennyiség: 4
• Hossz (cm): 23 cm
• Szélesség (cm): 16 cm

• Magasság (cm): 26,5 cm
• Bruttó tömeg: 2,42 kg
• Önsúly: 0,16 kg
• Nettó tömeg: 2,26 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98858 6
• Mennyiség: 24
• Hossz (cm): 50,2 cm
• Szélesség (cm): 24,5 cm
• Magasság (cm): 55 cm
• Bruttó tömeg: 15,59 kg
• Önsúly: 1,05 kg
• Nettó tömeg: 14,54 kg
•

Műszaki adatok
Dokkoló
iPod-hoz  

http://www.philips.com

