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Docka din iPod

Docka, ladda och synkronisera din iPod via datorn. Anslut enheten till en TV eller stereo 
och dela ljud- och videoupplevelsen med andra. Fjärrkontroll medföljer. Kompatibel med 
alla iPod-enheter med dockningsanslutning.

Ladda och synkronisera samtidigt
• Anslut med en standard-USB 2.0-kabel

Dela med dig av ljud och video till andra
• Kabel till ljudutgång på 3,5 m
• Kabel till S-videoutgång

Styr din iPod över hela rummet
• Praktisk fjärrkontroll
 



 Audio-utgång
Med en 3,5 mm kabel kan du ansluta till en 
hemmastereo eller till elanslutna högtalare och dela 
med dig av musiken högt.

Anslut med en USB 2.0-kabel
Med en enda kabel kan du ansluta till en dator för att 
synkronisera din musik, dina foton och 
videokataloger. Du kan också ladda din iPod.

Praktisk fjärrkontroll
Styr din iPod från ett avstånd på upp till 9 meter.

S-videoutgång
Du kan ansluta enheten till en TV med en S-
videokabel så att du kan visa dina foto- och 
videokataloger på en större skärm.
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Förpackning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98858 2
• Längd: 27,9 cm
• Bredd: 15,2 cm
• Höjd: 15,2 cm
• Bruttovikt: 0,566 kg
• Taravikt: 0,066 kg
• Nettovikt: 0,5 kg

Inre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98858 9
• Kvantitet: 4
• Längd (cm): 23 cm
• Bredd (cm): 16 cm

• Höjd (cm): 26,5 cm
• Bruttovikt: 2,42 kg
• Taravikt: 0,16 kg
• Nettovikt: 2,26 kg

Yttre kartong
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98858 6
• Kvantitet: 24
• Längd (cm): 50,2 cm
• Bredd (cm): 24,5 cm
• Höjd (cm): 55 cm
• Bruttovikt: 15,59 kg
• Taravikt: 1,05 kg
• Nettovikt: 14,54 kg
•
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