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Andocaţi iPod-ul

Andocare simplă, încărcare şi sincronizare a iPod-ului cu calculatorul. Conectaţi-l la un 
televizor sau un sistem stereo şi partajaţi fişierele audio şi video cu alţii. Telecomandă 
inclusă. Compatibil cu toate dispozitivele iPod cu conector de andocare.

Sincronizare și încărcare simultană
• Conectare printr-un singur cablu USB 2.0 standard

Partajaţi fișierele audio și video cu oricine
• Cablu de ieșire audio, 3,5 mm.
• Cablu de ieșire S-Video

Controlaţi iPod-ul din capătul celălalt al camerei
• Control la distanţă convenabil
 



 Ieșire audio
Un singur cablu de 3,5 mm vă permite conectarea la 
difuzoarele stereo dintr-un sistem la domiciliu sau 
mai avansat, astfel încât să puteţi da muzica mai tare.

Conectare cu un singur cablu USB 2.0
Utilizaţi un singur cablu pentru conectarea la un PC 
pentru sincronizarea bibliotecilor cu muzică, 
fotografii și filme. Și pentru încărcarea dispozitivului 
iPod.

Control la distanţă convenabil
Controlaţi iPod-ul de la o distanţă de 30 ft.

Ieșire S-Video
Un sigur cablu S-video vă permite conectarea la un 
televizor, astfel încât să vă puteţi prezenta 
bibliotecile de fotografii și filme pe un ecran mai 
mare.
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Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98858 2
• Lungime: 27,9 cm
• Lăţime: 15,2 cm
• Înălţime: 15,2 cm
• Greutate brută: .566 kg
• Greutate ambalaje: .066 kg
• Greutate netă: 0,5 kg

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98858 9
• Cantitate: 4
• Lungime (cm): 23 cm
• Lăţime (cm): 16 cm

• Înălţime (cm): 26,5 cm
• Greutate brută: 2,42 kg
• Greutate ambalaje: 0,16 kg
• Greutate netă: 2,26 kg

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98858 6
• Cantitate: 24
• Lungime (cm): 50,2 cm
• Lăţime (cm): 24,5 cm
• Înălţime (cm): 55 cm
• Greutate brută: 15,59 kg
• Greutate ambalaje: 1,05 kg
• Greutate netă: 14,54 kg
•
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