Oplaadbare TunePower-batterijenset
De oplaadbare TunePower-batterijenset van
Belkin zorgt voor uren extra luisterplezier zelfs als de batterij van de iPod leeg is. Dit
is de perfecte oplossing tijdens een lange
vlucht, een lange wandeling of als u voor
langere tijd geen gebruik kunt maken van
een stopcontact. Voor het gemak krijgt u er
drie houders bij die op de verschillende iPoden iPod mini-spelers met dock-connector
passen. De TunePower zorgt bij alle iPodmodellen voor 8 tot 10 uur extra
luisterplezier. De laadniveau-indicator geeft
aan wanneer de batterijen bijna op zijn.
Dankzij de compacte vormgeving neemt u
deze set makkelijk mee in uw broekzak of
tas zodat u geen seconde zonder uw
favoriete nummers zit.
De TunePower wordt geleverd met een
afneembare gelijkstroom/FireWire® kabel.
Als u deze samen met de Apple® netlader
gebruikt die bij uw iPod wordt geleverd, of
aansluit op een FireWire-poort, worden de
iPod en de TunePower tegelijk opgeladen.
De TunePower is stof- en vuildicht en kan
tegen een stootje, zodat de connector niet
beschadigd wordt.
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Geschikt voor alle iPod- en iPod mini-spelers met dock-connector
Wordt geleverd met drie houders die geschikt zijn voor de 10/15/20GB iPod, de 30/40GB
iPod en iPod mini
Stevig te bevestigen in perfect passende houders die uw iPod veilig beschermen
Wordt geleverd met een DC/FireWire-laadkabel die ervoor zorgt dat uw iPod en TunePower
tegelijkertijd worden opgeladen als ze gebruikt worden in combinatie met de Apple iPod
AC power brick of als ze zijn aangesloten op een pc met een FireWire-poort
Wordt geleverd met een uit twee cellen bestaande lithium-ion-batterij die zorgt voor een
besparing in uw kosten en gebruikersgemak
Wordt geleverd met 3 jaar fabrieksgarantie
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