iPod™-audioset
Deze audioset voor iPod is uitermate geschikt
voor gebruik in uw woning of de auto

Beschrijving:
De audioset voor iPod voor gebruik in woning of auto omvat een mobiele voedingskabel voor
iPod, een mobiele cassetteadapter, een TuneDok voor iPod, een luidspreker- en
hoofdtelefoonsplitter en een vergulde Y-audiokabel (2,1 meter). Met de mobiele
voedingskabel kunt u uw iPod opladen via de aanstekeraansluiting in uw auto. Met de
mobiele cassetteadapter van Belkin kunt u op eenvoudige wijze uw iPod, draagbare mp3-,
cd- of cassettespeler, pc of laptop aansluiten op de geluidsinstallatie van uw auto, via de
cassettespeler in uw dashboard. De luidspreker- en hoofdtelefoonsplitter verbindt twee
stereo-hoofdtelefoons of luidsprekers met uw iPod of andere draagbare MP3-, DVD- of CDspeler. De vergulde 3,5mm-luidsprekerkabel verbindt uw iPod met een extern
multimedialuidsprekersysteem, een stereosysteem, een stereoapparaat of een ander
apparaat met standaard RCA-stereoconnectors.

Voordelen:
MOBIELE VOEDINGSKABEL: De mobiele voedingskabel verbindt uw iPod -speler met de
voedingsbron in uw auto en voorziet u van onbeperkte speelduur en standby -tijd.
l

MOBIELE CASSETTEADAPTER: Kan afhankelijk van de cassettespeler in de lengte of in de
breedte in de speler gestoken worden Kabel van 10 cm maakt plaatsing van uw audiospeler
zeer eenvoudig
l

TUNEDOK VOOR Ipod: De TuneDok maakt het u makkelijker om uw iPod mee te nemen en in
uw auto de muziek die erop staat te beluisteren. Deze houder voor uw iPod zorgt voor veiligheid
en stabiliteit met een flexibele constructie en past precies in de bekerhou
l

LUIDSPREKER - EN HOOFDTELEFOONSPLITTER: Stelt u in staat twee stereohoofdtelefoons of luidsprekers aan te sluiten op uw iPod of draagbare MP3 -, DVD- of cd-speler.
l

Y-AUDIOKABEL, 2,1 meter Deze Y-audiokabel stelt u in staat uw iPod ™ aan te sluiten op uw
home -stereosysteem of draagbare luidsprekers.
l
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