
izualizaţi conţinutul de 
V
pe iP
Redaţi conţin

vizualizaţi list

casă cu telec

Vizion
• Ecra
• Func
• Se p

Funcţ
• Mod
• Expe

Redar
• Staţi

Parta
• Cab
• Cab
od pe telecomandă
utul dispozitivului iPod prin sistemul de divertisment de acasă. Controlaţi și 

a de redare de oriunde din casă. Controlaţi întregul sistem de divertisment din 

omanda universală pentru 6 dispozitive. Funcţionează prin pereţi și podele.

aţi și controlaţi meniul și biblioteci iPod pe telecomandă
n LCD cu fundal iluminat
ţionare RF bidirecţională
oate utiliza oriunde în casă

ionează ca telecomandă universală
el pentru 6 dispozitive
rt de configurare

e și încărcare simultană
e de andocare

jaţi fișierele audio și video cu oricine
lu de ieșire audio, 3,5 mm.
lu de ieșire S-Video
 

Philips
Telecomandă universală

Pentru iPod

SJM3151



 

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

24,4 x 34,0 x 5,6 cm
• Greutate brută: 0,900 kg
• Greutate proprie: 0.320 kg
• Greutate netă: 0,580 kg
• EAN: 87 12581 35490 9
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 35,1 x 14,0 x 27,9 cm
• Greutate brută: 2,200 kg
• Greutate proprie: 1,040 kg
• Greutate netă: 1.160 kg
• GTIN: 1 87 12581 35490 1
• Număr de ambalaje: 2
•

Telecomandă universală
Pentru iPod  
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