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Telecomando universal

Para iPod

SJM3151

Visualize o iPod à distância
Reproduza o iPod através do seu sistema de entretenimento em casa. Controle e visualize a lista de
reprodução a partir de qualquer divisão da casa. Controle todo o sistema de entretenimento em casa
através deste telecomando universal para 6 dispositivos. Opera através de paredes e andares.
Veja e controle à distância o menu e as bibliotecas do iPod
• Ecrã LCD com retro-iluminação
• Funcionamento RF nos 2 sentidos
• Para uso em qualquer divisão da casa
Opera como um telecomando universal
• Concebido para 6 dispositivos
• Assistente de configuração
Reprodução e recarregamento em simultâneo
• Base de suporte
Partilhe os seus ficheiros de áudio e vídeo com outras pessoas
• Cabo de saída de áudio de 3,5 mm
• Cabo de saída S-Video
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Telecomando universal
Para iPod

Especificações

Produtos em destaque

Dimensões da embalagem

• Dimensões da embalagem (L x A x P):
24,4 x 34,0 x 5,6 cm
• Peso bruto: 0,900 kg
• Tara: 0.320 kg
• Peso líquido: 0,580 kg
• EAN: 87 12581 35490 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior

• Embalagem exterior (C x L x A):
35,1 x 14,0 x 27,9 cm
• Peso bruto: 2,200 kg
• Tara: 1.040 kg
• Peso líquido: 1.160 kg
• GTIN: 1 87 12581 35490 6
• Número de embalagens para o consumidor: 2

Ecrã LCD com retro-iluminação
Para visualizar num instante informações do sistema
claras e nítidas
Funcionamento RF nos 2 sentidos
Permite a comunicação nos 2 sentidos entre o iPod na
base e o telecomando. Opera através de paredes e
andares.

•

Concebido para 6 dispositivos
Desfrute de acesso remoto para o seu iPod, televisor,
gravador de vídeo, leitor de DVD e sistemas de cabo e
satélite.
Assistente de configuração
Processo de configuração passo a passo
Base de suporte
Para apoio do iPod, permitindo o seu recarregamento e
reprodução simultâneos
Saída de áudio
Um único cabo de 3,5 mm permite-lhe ligar a um
sistema estéreo ou a altifalantes para que possa partilhar
a sua música.
Saída S-Video
Um único cabo de saída S-video permite-lhe ligar a um
televisor para que possa partilhar as suas colecções de
fotografia e vídeo num ecrã maior.
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