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iPod'unuzu uzaktan izleyin
iPod'unuzu ev eğlence sisteminizden çalın. Çalma listenizi evin hemen her yerinden
görüntüleyin ve kontrol edin. 6 cihazlık evrensel uzaktan kumandayla ev eğlence
sisteminizin tümünü kontrol edin. Duvar ve kat engellere etkilemez.
iPod menülerini ve arşivini uzaktan görüntüleyin ve kontrol edin
• Arka aydınlatmalı LCD ekran
• 2 yönlü RF çalıştırma
• Evinizin hemen hemen her yerinde kullanın
Evrensel uzaktan kumanda işlevi görür
• 6 cihazlı tasarım
• Sihirbaz kurulumu
Çalarken şarj edin
• Bağlantı konsolu
Ses ve video dosyalarınızı paylaşın
• 3,5 mm ses çıkışı kablosu
• S-Video çıkışı kablosu
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Evrensel uzaktan kumanda
iPod için

Teknik Özellikler

Ürün özellikleri

Ambalaj boyutları

• Ambalaj boyutları (G x Y x D):
24,4 x 34,0 x 5,6 cm
• Brüt ağırlık: 0,900 kg
• Dara ağırlığı: 0,320 kg
• Net ağırlık: 0,580 kg
• EAN: 87 12581 35490 9
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Blister

Dış Karton
•
•
•
•
•
•

Dış karton (L x G x Y): 35,1 x 14,0 x 27,9 cm
Brüt ağırlık: 2,200 kg
Dara ağırlığı: 1,040 kg
Net ağırlık: 1,160 kg
GTIN: 1 87 12581 35490 6
Ambalaj sayısı: 2

Arka aydınlatmalı LCD ekran
Bir bakışta net ve anlaşılır sistem bilgisi sağlar
2 yönlü RF çalıştırma
Bağlı iPod ve uzaktan kumanda arasında iki yönlü
iletişime olanak verir. Duvar ve kat engellerine
takılmaksızın sorunsuz çalışır.

•

6 cihazlı tasarım
iPod, TV, VCR, DVD oynatıcı, kablo ve uydu sistemlerine
uzaktan erişimin keyfini yaşayın.
Sihirbaz kurulumu
Kurulum işlemi boyunca ekran üzerinde sizi adım adım
yönlendirir.
Bağlantı konsolu
iPod'u tutar, aynı anda da şarj olmasına ve çalmasına
olanak verir
Ses çıkışı
3,5 mm'lik tek bir kablo ile ev sinema sistemini ya da
güçlü hoparlörlere bağlanabilir, böylece daha müziğinizi
paylaşabilirsiniz.
S-Video çıkışı
Tek bir S-video kablosu ile TV bağlantısı sağlayabilirsiniz;
böylece video kütüphanelerinizi daha büyük bir ekranda
görüntüleyebilirsiniz.
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