TuneCast™ II mobiele FM -zender
Nu kunt u uw iPod, PDA, MP3 -, cd- of
cassettespeler, pc of laptop gebruiken om uw
favoriete muziek te beluisteren via een FMstereo-ontvanger.

Beschrijving:
Nu kunt u uw iPod, PDA, MP3 -, cd- of cassettespeler, pc of laptop gebruiken om uw
favoriete muziek te beluisteren via een FM-stereo-ontvanger. De TuneCast II mobiele FMzender van Belkin verbindt draagbare muziekspelers snel en eenvoudig met uw autoradio of
stereo-installatie in uw woning met behulp van FM-radiogolven. U sluit eenvoudigweg de
TuneCast II aan op de hoofdtelefoonaansluiting van uw iPod, PDA, MP3-, cd- of
cassettespeler, of op uw pc of laptop. Stel uw autoradio of ontvanger in op een heldere FMfrequentie en geniet van de muziek op uw iPod zonder lastige extra kabels.De automatische
in- en uitschakeling is een bijzonder praktische functionaliteit. U hoeft de TuneCast II niet
handmatig uit te schakelen. Inschakeling gebeurt namelijk automatisch als er een
audiosignaal opgevangen wordt. Als er gedurende een periode van 60 seconden geen signaal
meer wordt opgevangen, gaat de TuneCast II automatisch weer uit. Zo gaat uw batterij langer
mee en is het nog makkelijker om zorgeloos naar uw favoriete muziek te luisteren.
De TuneCast II heeft tevens vier programmeerbare geheugenslots, waardoor u de stations
met het beste signaal kunt opslaan.
Dit product voldoet aan de EU-standaard voor de band II voor apparaten die met een laag
vermogen zenden en mag gebruikt worden in Duitsland, Zwitserland en IJsland. Raadpleeg
voor gebruik de geldende nationale wetgeving.

Voordelen:
l

Verzendt signalen via de FM-kanalen 88,1 - 107,9 MHz

l

Biedt de mogelijkheid vier FM -frequenties in te programmeren

l

Gaat automatisch aan en uit

l

Is voorzien van een LED die aangeeft of de batterij bijna leeg is

l

Wordt geleverd met een mobiele voedingskabel van Belkin

Bereik: Drie tot negen meter (een afstand van drie meter of minder helpt interferentie
voorkomen en biedt het sterkste signaal)
l

l

Wordt geleverd met twee AAA-batterijen zodat u overal van uw muziek kunt genieten

l

Audiofrequentiegebied: 50 Hz tot 15 Khz
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