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Telecomandă universală

Pentru iPod

SJM3151
Vizualizaţi conţinutul de 

pe iPod pe telecomandă
Redaţi conţinutul dispozitivului iPod prin sistemul de divertisment de acasă. Controlaţi şi 
vizualizaţi lista de redare de oriunde din casă. Controlaţi întregul sistem de divertisment din 
casă cu telecomanda universală pentru 6 dispozitive. Funcţionează prin pereţi şi podele.

Vizionaţi și controlaţi meniul și biblioteci iPod pe telecomandă
• Ecran LCD cu fundal iluminat
• Funcţionare RF bidirecţională
• Se poate utiliza oriunde în casă

Funcţionează ca telecomandă universală
• Model pentru 6 dispozitive
• Expert de configurare

Redare și încărcare simultană
• Staţie de andocare

Partajaţi fișierele audio și video cu oricine
• Cablu de ieșire audio, 3,5 mm.
• Cablu de ieșire S-Video
 



 Ecran LCD cu fundal iluminat
Oferă instantaneu informaţii clare despre sistem

Funcţionare RF bidirecţională
Permite comunicarea bidirecţională între dispozitivul 
iPod andocat și telecomandă. Funcţionează avantajos 
prin pereţi și podele.

Model pentru 6 dispozitive
Beneficiaţi de acces de la distanţă la iPod, TV, VCR, 
DVD player, sistemul de recepţie prin cablu și cel 
prin satelit.

Expert de configurare
Vă ghidează pas cu pas pe ecran prin procesul de 
configurare.

Staţie de andocare
Găzduiește dispozitivul iPod și îi permite să se 
încarce și să redea simultan

Ieșire audio
Un singur cablu de 3,5 mm vă permite conectarea la 
difuzoarele stereo dintr-un sistem la domiciliu sau 
mai avansat, astfel încât să puteţi da muzica mai tare.

Ieșire S-Video
Un sigur cablu S-video vă permite conectarea la un 
televizor, astfel încât să vă puteţi prezenta 
bibliotecile video pe un ecran mai mare.
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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 34679 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 34679 6
• Număr de ambalaje: 2
•
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