
teruj iPodem z daleka
S
Odtwarzaj m

całym zestaw

którego sygn

Umoż
• Podś
• Dwu
• Moż

Może
• Zapr
• Krea

Możli
• Pods

Dziel 
• Wyj
• Prze
ateriały ze swojego odtwarzacza iPod przez zestaw kina domowego. Steruj 

em za pomocą uniwersalnego pilota zdalnego sterowania na 6 urządzeń, 

ał przenika ściany i podłogi.

liwia zdalny dostęp i sterowanie menu i bibliotekami iPoda
wietlany ekran LCD
kierunkowa komunikacja radiowa
na używać w dowolnym miejscu w domu

 pełnić funkcję pilota uniwersalnego
ojektowany do obsługi 6 urządzeń
tor konfiguracji
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

24,4 x 34,0 x 5,6 cm
• Waga brutto: 0,900 kg
• Ciężar opakowania: 0,320 kg
• Waga netto: 0 580 kg
• EAN: 87 12581 35490 9
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

35,1 x 14 x 27,9 cm
• Waga brutto: 2,200 kg
• Ciężar opakowania: 1,040 kg
• Waga netto: 1,160 kg
• GTIN: 1 87 12581 35490 6
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
•

Uniwersalny pilot
Do iPoda  

Dane techniczne

Data wydania 2009-02-03

Wersja: 5.0.6

12 NC: 8670 000 32767
EAN: 87 12581 35490 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
SJM31

Zalety p

Podświet
Wyraźne i 
pierwszy rz

Dwukieru
Umożliwia 
odtwarzacz
dokującej a
przenika pr

Zaprojek
Zapewnia o
magnetowid
satelitarnej 

Kreator k
Prowadzi k

Podstawk
Mieści odtw
podczas od

Wyjście a
Pojedynczy 
podłączenie
głośne odtw

Wyjście S
Pojedynczy 
urządzenia
większym e
51/05

roduktu

lany ekra
przejrzyste 
ut oka

nkowa k
dwukierunk
em iPod um
 pilotem zd
zez ściany 

towany d
bsługę odtw
u, odtwarz
i kablowej.

onfigura
rok po krok

a dokują
arzacz iPo
twarzania

udio
przewód z 
 zestawu s
arzanie mu

-video
przewód S-
 do telewizo
kranie.
n LCD
informacje o urządzeniu na 

omunikacja radiowa
ową komunikację między 
ieszczonym w podstawce 

alnego sterowania. Sygnał 
i podłogi.

o obsługi 6 urządzeń
arzacza iPod, telewizora, 

acza DVD, odbiornika telewizji 

cji
u przez cały proces konfiguracji.

ca
d i umożliwia jego ładowanie 

wtykami 3,5 mm pozwala na 
tereo lub głośników aktywnych i 
zyki.

video pozwala na podłączenie 
ra oraz oglądanie filmów na 

http://www.philips.com

