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Eigenschappen
• Hoge kwaliteit 2.1-stereoluidsprekers voor iPod met draadloze

afstandsbediening, 35 Watt RMS uitgangsvermogen en docking-
en oplaadfunctie

• 2.1-basreflex voor een verbazingwekkende diepe basreproductie
en een uitzonderlijk realistisch geluid

• Gemaakt voor iPod: sluit uw iPod aan op de geïntegreerde
dock-connector en geniet van de muziek

• Alle functies van een docking-station: speelt muziek af, laadt uw
iPod op en kan bestanden downloaden van pc of notebook
zonder aansluiting of loskoppeling van kabels

• Geniet vanuit uw luie stoel, terwijl u met de draadloze
afstandsbediening de volledige controle over de inhoud van uw
iPod hebt

• Afstandsbediening met de meestgebruikte bedieningsfuncties
binnen handbereik: aan/uit, menu, omhoog/omlaag, selecteren,
volgende/vorige, afspelen/onderbreken en een volumeregelaar

Wat zit er in de verpakking
• Luidsprekers/docking-station
• Verschillende adapters voor iPod (raadpleeg

het overzicht voor de exacte modellen)
• Stereo audiokabel met twee aansluitingen

van 3,5 mm
• Draadloze afstandbediening (batterij

inbegrepen)
• USB-kabel
• Voedingsadapter
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Ondersteunt alle populaire iPod-modellen met dock-connector (raadpleeg het

overzicht voor de exacte modellen)
• Voor muziek op andere apparaten: audioapparaat met 3,5 mm stereouitgang,

zoalsiPod Shuffle
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Andere kleurenversies

15273
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