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SJM3151
Гледайте iPod на универсалното 

дистанционно
Пуснете своя iPod през системата за домашно развлечение. Управлявайте и гледайте своя 

списък за изпълнение практически от всяко място в къщата. Управлявайте цялата своя система 

за домашно развлечение с универсалното дистанционно управление за 6 устройства. Работи 

през стената и пода.

Управлявайте менюто и библиотеките на iPod от дистанционното
• LCD екран със задно осветление
• 2-посочна радиочестотна работа
• Използвайте навсякъде в къщата

Функционира като универсално дистанционно управление
• Дизайн за 6 устройства
• Настройка със съветник

Възпроизвеждайте и зареждайте едновременно
• Докинг станция

Споделяйте аудио и видео с други хора
• 3,5 мм кабел за аудио изход
• Кабел за изход S-Video
 



 LCD екран със задно осветление
Дава ясна, отчетлива системна информация с 
един поглед

2-посочна радиочестотна работа
Позволява 2-посочни комуникации между 
прибрания в станцията iPod и дистанционното 
управление. Работи удобно през стената и пода.

Дизайн за 6 устройства
Радвайте се на дистанционен достъп до своя 
iPod, телевизор, видео, DVD плейър, кабелна и 
сателитна системи.

Настройка със съветник
Води ви от екрана стъпка по стъпка през процеса 
на настройка.

Докинг станция
Побира iPod и му позволява едновременно 
зареждане и изпълнение

Аудио изход
Един 3,5-милиметров кабел ви позволява да се 
свържете към домашна стерео уредба или 
активни тонколони, за да споделите музиката си 
с мощен звук.

Изход S-Video
Един кабел S-Video ви позволява да се свържете с 
телевизор, за да споделите вашите 
видеобиблиотеки на по-голям екран.
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Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

24,4 x 34,0 x 5,6 см
• Бруто тегло: 0,900 кг
• Тегло с опаковката: 0,320 кг
• Нето тегло: 0,580 кг
• EAN: 87 12581 34679 9
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 35,1 x 14,0 x 27,9 см
• Бруто тегло: 2,200 кг
• Тегло с опаковката: 1,040 кг
• Нето тегло: 1,160 кг
• GTIN: 1 87 12581 34679 6
• Брой потребителски опаковки: 2
•
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