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Uložte svoj iPod na základňu

Jednoducho uložte na základňu, nabíjajte a synchronizujte váš iPod s PC. Pripojte k TV 
alebo stereosúprave a zdieľajte hudbu a video s ostatnými. Diaľkové ovládanie je súčasťou 
balenia. Kompatibilné so všetkými prehrávačmi iPod s konektorom doku.

Synchronizujte a nabíjajte súčasne
• Pripojte sa s jedným štandardným káblom USB 2.0

Zdieľajte hudbu a video s ostatnými
• 3,5 mm výstupný videokábel
• Výstupný kábel S-Video

Ovládajte prehrávač iPod z celej miestnosti
• Pohodlné diaľkové ovládanie
 



 Audio výstup
Jednoduchý 3,5 mm kábel vám umožní pripojenie k 
domácemu stereo systému alebo aktívnym 
reproduktorom, takže môžete nahlas zdieľať hudbu.

Pripojte sa s jedným káblom USB 2.0
Pomocou jedného kábla sa pripojte na PC a 
synchronizujte knižnice hudby, fotografií a videa. 
Vhodný aj na nabíjanie prehrávača iPod.

Pohodlné diaľkové ovládanie
Ovládajte iPod zo vzdialenosti až 9 m (30 stôp).

Výstup S-video
Jednoduchý kábel S-video vám umožní pripojenie 
k TV, takže môžete zdieľať knižnice fotografií a videí 
na väčšej obrazovke.
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Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98858 2
• Dĺžka: 27 9 cm
• Šírka: 15 2 cm
• Výška: 15 2 cm
• Celková hmotnosť: 0,566 kg
• Hmotnosť obalu: ,066 kg
• Čistá hmotnosť: ,5 kg

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98858 9
• Množstvo: 4
• Dĺžka (cm): 23 cm
• Šírka (cm): 16 cm

• Výška (cm): 26 5 cm
• Celková hmotnosť: 2,42 kg
• Hmotnosť obalu: ,16 kg
• Čistá hmotnosť: 2,26 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98858 6
• Množstvo: 24
• Dĺžka (cm): 50,2 cm
• Šírka (cm): 24 5 cm
• Výška (cm): 55 cm
• Celková hmotnosť: 15,59 kg
• Hmotnosť obalu: 1,05 kg
• Čistá hmotnosť: 14,54 kg
•
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