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iPod cihazınızı bağlayın
iPod cihazınızı bilgisayarınız ile kolayca bağlayın, şarj ve senkronize edin. TV'ye ya da stereo
sistemine bağlayın ve ses ve video dosyalarınızı paylaşın. Uzaktan kumanda dahildir.
Bağlantı konsolu ile tüm iPod'larla uyumludur.
Aynı anda senkronize ve șarj edin
• Tek bir standart USB 2.0 kablosu ile bağlanın
Ses ve video dosyalarınızı paylașın
• 3,5 mm ses çıkıșı kablosu
• S-Video çıkıșı kablosu
iPod cihazınızı odanın her yerinden kontrol edin
• Kullanıșlı uzaktan kumanda
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Teknik Özellikler
Ambalaj
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EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98858 2
Uzunluk: 27,9 cm
Genișlik: 15,2 cm
Yükseklik: 15,2 cm
Brüt Ağırlık: ,566 kg
Dara Ağırlığı: ,066 kg
Net Ağırlık: 0,5 kg

İç Karton
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EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98858 9
Miktar: 4
Uzunluk (cm): 23 cm
Genișlik (cm): 16 cm

Özellikler
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Yükseklik (cm): 26,5 cm
Brüt Ağırlık: 2,42 kg
Dara Ağırlığı: ,16 kg
Net Ağırlık: 2,26 kg
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EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98858 6
Miktar: 24
Uzunluk (cm): 50,2 cm
Genișlik (cm): 24,5 cm
Yükseklik (cm): 55 cm
Brüt Ağırlık: 15,59 kg
Dara Ağırlığı: 1,05 kg
Net Ağırlık: 14,54 kg

•

Ses çıkıșı

3,5 mm'lik tek bir kablo ile ev sinema sistemini ya da
güçlü hoparlörlere bağlanabilir, böylece daha
müziğinizi paylașabilirsiniz.

Tek USB 2.0 kablosu ile bağlanın

Tek bir kablo kullanarak bilgisayara bağlanın ve
müzik, fotoğraf ve video kütüphanelerinizi
senkronize edin. Aynı zamanda iPod cihazınızı șarj
edebilirsiniz.

Kullanıșlı uzaktan kumanda

iPod cihazınızı 30 feet mesafeden kontrol edin.

S-Video çıkıșı

Tek bir S-video kablosu ile TV bağlantısı
sağlayabilirsiniz; böylece fotoğraf ve video
kütüphanelerinizi daha büyük bir ekranda
görüntüleyebilirsiniz.
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