
 

Philips
Universell fjernkontroll

For iPod

SJM3151
Se på iPoden på fjernkontrollen.

Spill av iPoden gjennom hjemmeunderholdningssystemet. Kontroller og vis spillelisten fra 
nesten hvor som helst i huset. Kontroll hele hjemmeunderholdningssystemet med den 
universelle fjernkontrollen for seks enheter. Fungerer gjennom vegger og gulv.

Vis og kontroller iPodmenyen og -bibliotekene på fjernkontrollen.
• Bakbelyst LCD-skjerm
• Toveis RF-drift
• Kan brukes nesten overalt i huset

Fungerer som en universell fjernkontroll.
• Design for 6 enheter
• Oppsett med veiviser

Spill og lad samtidig.
• Dokkingstasjon

Del lyd og bilde med andre
• 3,5 mm lydutgangkabel
• S-video ut-kabel
 



 Bakbelyst LCD-skjerm
Gir klar og effektiv systeminformasjon umiddelbart.

Toveis RF-drift
Tillater toveiskommunikasjon mellom den dokkede 
iPoden og fjernkontrollen. Fungerer gjennom vegger 
og gulv.

Design for 6 enheter
Få fjerntilgang til iPoden, TVen, videospilleren, DVD-
spilleren og kabel- og satellittsystemer.

Oppsett med veiviser
Veileder deg trinn for trinn gjennom 
oppsettsprosessen på skjermen.

Dokkingstasjon
Holder iPoden og gjør det mulig å lade og spille 
samtidig.

Lydutgang
En enkelt kabel på 3,5 mm gjør at du kan koble til et 
stereoanlegg eller strømdrevne høyttalere, slik at du 
kan spille musikken høyt for alle.

S-Video ut
Med én enkelt S-videokabel kan du koble til TVen, 
slik at du kan dele videobibliotekene på en større 
skjerm.
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Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 24,4 x 34,0 x 5,6 cm
• Bruttovekt: 0,900 kg
• Taravekt: 0,320 kg
• Nettovekt: 0,580 kg
• EAN: 87 12581 34679 9
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 35,1 x 14,0 x 27,9 cm
• Bruttovekt: 2,200 kg
• Taravekt: 1,040 kg
• Nettovekt: 1,160 kg
• GTIN: 1 87 12581 34679 6
• Antall emballasjer: 2
•
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