TuneSync voor iPod®
De complete oplossing voor het laden,
synchroniseren en luisteren naar uw iPod en
tegelijk aansluiten van wel vijf USB-apparaten
op uw computer

Beschrijving:
Het is de nieuwste vinding van Belkin, de marktleider op het gebied van USB — een 5-poorts
USB 2.0-hub met een geïntegreerd iPod-dock. Met zijn slanke en elegante vormgeving en
van boven laadbaar dock neemt dit product nauwelijks ruimte op uw werkplek in. Op de
stereo/uitgang kun je in een handomdraai een geluidsinstallatie, actieve luidsprekers of een
hoofdtelefoon aansluiten. Je kunt dus muziek luisteren terwijl de iPod met opladen bezig is.
De TuneSync voor de iPod werkt naadloos samen met alle USB 1.1- en USB 2.0-apparaten.
Zo heeft hij aansluitingen waarmee je liefst vijf USB 2.0-apparaten – als een printer, scanner,
harde schijf, digitale camera, thumb drive en een medialezer – op een computer kunt
aansluiten. De TuneSync is voorzien van LED's voor weergave van de voedingsstatus en
poortactiviteit.

Voordelen:
Stelt u in staat uw iPod 3G, 4G, 5G (video), photo, nano of iPod mini op te laden en te
synchroniseren
l

l

Stelt u in staat via de USB-poort uw iPod shuffle op te laden en te synchroniseren

Is voorzien van een stereo -uitgang voor het aansluiten van bijvoorbeeld een geluidsinstallatie,
luidsprekers of een hoofdtelefoon
l

l

Biedt u een iPod laaddock en een 5 -poorts USB 2.0 -hub in één product

l

Is compact van vorm en neemt daardoor weinig van de ruimte op uw werkplek in beslag

l

Garandeert snelheden van 12 Mbps per poort voor de aangesloten USB 1.1 -apparaten

l

Wordt geleverd met levenslange garantie

Wordt geleverd met negen adapters voor alle iPods die momenteel leverbaar zijn met een
speciale Apple -connector
l

Inhoud van de verpakking: TuneSync, 9 dock-adapters, voedingsadapter, USB -kabel en
handleiding
l

Systeemvereisten voor pc -gebruikers: Computer met Pentium ®-processor en een vrije USB
2.0- of USB 1.1-poort
l

l

Windows 98 SE, Me, 2000 of XP

Voor Mac-gebruikers: Ondersteunt hi -speed (480 Mbps) mode op Apple computers die met
USB 2.0-poorten geleverd worden of op Mac -computers die zijn uitgerust met een USB 2.0 upgradekaart
l
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