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iPod-hoz

SJM3151
iPod – távvezérlőn

Hallgassa iPod készülékét otthoni szórakoztatórendszerén. A lejátszási listát otthonából 
gyakorlatilag bárhonnan megtekintheti és vezérelheti. A 6 készülékes távvezérlővel a teljes 
szórakoztatórendszer vezérelhető, falon át is.

Az iPod menüje és könyvtárai a távvezérlőn
• Háttér-világításos LCD-képernyő
• 2 utas RF
• Otthona bármely pontjáról

Univerzális távvezérlőként működik
• 6 készülék kijelölése
• Telepítés varázslóval

Lejátszás és töltés egy időben
• Dokkoló

Ossza meg zenéjét és videóit másokkal
• 3,5 mm-es audiokimeneti kábel
• S-Video kimeneti kábel
 



 Háttér-világításos LCD-képernyő
Tiszta rendszeradatok egy szempillantás alatt

2 utas RF
2 utas kommunikáció a dokkolt iPod és a távvezérlő 
között. Hatékony működés falon át is.

6 készülék kijelölése
iPod, TV- és VCR-készülék, DVD-lejátszó, kábel- és 
műholdas rendszerek távvezérlése.

Telepítés varázslóval
Képernyő-utasítások vezetik lépésről lépésre a 
telepítési folyamatban.

Dokkoló
Az iPod tartója: töltés és lejátszás egy időben

Audiokimenet
Egyetlen 3,5 mm-es kábel segítségével 
csatlakoztathatja a készüléket sztereorendszerhez 
vagy külső hangszórókhoz, így kihangosítva, 
másokkal is megoszthatja a zenét.

S-Video kimenet
Egyetlen S-Video kábel segítségével csatlakoztathatja 
a készüléket TV-hez, így nagyobb képernyőn 
oszthatja meg videokönyvtárainak tartalmát.
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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

24,4 x 34,0 x 5,6 cm
• Bruttó tömeg: 0,900 kg
• Önsúly: 0,320 kg
• Nettó tömeg: 0 580 kg
• EAN: 87 12581 34679 9
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

35,1 x 14,0 x 27,9 cm
• Bruttó tömeg: 2,200 kg
• Önsúly: 1,040 kg
• Nettó tömeg: 1,160 kg
• GTIN: 1 87 12581 34679 6
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
•
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