Medialezer voor iPod ™ met Dockconnector
Compatibel met de nieuwe iPod! De
innovatieve medialezer voor iPod biedt u de
mogelijkheid om uw digitale afbeeldingen op
uw iPod op te slaan en ze overal mee naar toe
te nemen.

Beschrijving:
Met de innovatieve medialezer voor iPod-apparaten kunt u nu meer dan alleen muziek
opslaan. U kunt er duizenden digitale foto's op zetten zodat u niet langer uw notebook nodig
heeft om foto's van uw digitale camera te halen. Door de bijzonder grote opslagmogelijkheid
van uw iPod-speler kunt u steeds weer de foto's van uw camera halen om zo nog meer foto's
met die camera te kunnen maken. Sluit de medialezer gewoonweg aan op uw iPod en steek
een van de zes ondersteunde mediatypes erin. Met behulp van de in de iPod-speler
(softwareversie 2.1) gebouwde software, kunt u de foto's via FireWire-technologie overzetten
op uw iPod en verder gaan met foto's maken. Zodra u weer bij uw computer bent, sluit u uw
iPod aan op uw computer om de opgeslagen bestanden over te zetten op uw computer. Zo is
het alsof u oneindig veel opslagruimte heeft, genoeg voor al uw foto's.

Voordelen:
l

FireWire®-technologie maakt snelle bestandsoverdracht mogelijk

l

Schuifjes die de mediasleuven beschermen tegen stof en vuil

Ingebouwde kabel - en connectoropslag voor het eenvoudig opbergen van de kabel wanneer
deze niet wordt gebruikt
l

l

Opslagmogelijkheid voor duizenden digitale afbeeldingen op uw iPod

Led-indicator geeft de status van de stroomvoorziening en de gegevensoverdracht van de
medialezer aan
l

Ondersteunt CompactFlash ® (Type 1 & 2), SmartMedia™, Secure Digital (SD), Memory Stick®
en MultiMediaCard (MMC)
l

l

Compatibel met iPod -software versie 2.1 of hoger via on -screen gebruikersinterface

l

Wordt geleverd met 4 AAA-batterijen

l

Inclusief 3 jaar garantie van Belkin
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