DS-A3
Stacja dokująca do iPod’a

Black

Odtwarzanie video poprzez wyjście komponentowe video
W porównaniu do video kompozytowego, video komponentowe zapewnia większą niezawodność i wyższą jakość odtwarzania filmów, klipów
muzycznych, programów TV i podcastów video.
Łatwiejsza nawigacja i wybór
Wyświetlacz ekranowy (OSD) ułatwia nawigację i wybór zawartości A/V.
Dedykowany pilot zdalnego sterowania

Dzięki jego prostemu układowi i prostoty użycia, ten świetnie układający się w dłoni pilot jest wyjątkowo poręczny do nawigowania i wyboru
muzyki.
Ładowanie baterii iPoda
Gdy twój iPod znajduje się w stacji dokującej, bateria będzie ładowana, gdy stacja dokująca podłączona jest do zasilania sieciowego.
Główne cechy
• Kompatybilna z iPod touch
• Odtwarzanie video i pokaz zdjęć przez wyjście komponentowe video (iPod touch obsługuje rozdzielczości 480i i 576i, iPod nano 3-ciej
generacji oraz iPod classic obsługuje rozdzielczości 480p oraz 576p)
• Lista oraz informacje o utworach wyświetlane na ekranie
• Obsługa oraz dodatkowe funkcje za pomocą dedykowanego pilota zdalnego sterowania
• ładowanie iPoda podczas podłączenia stacji do źródła zasilania
• Doskonała jakość odtwarzania cyfrowych plików muzycznych
• Funkcja Resume
• Funkcja Shuffle dla losowego odtwarzania plików/folderów
• Funkcja powtarzania (1 Track/All)
• System NTSC lub PAL (wersja europejska)
• Zdalna kontrola za pośrednictwem systemu RI firmy Onkyo
Cechy systemu RI
• Automatyczne włączanie
• Funkcja autoselekcji
• Funkcje Time Play/Sleep timer
• Alarm
• Direct Change (automatycznie przełączanie źródła na iPod'a)
Zawartość zestawu
• Stacja dokująca DS-A3
• Pilot zdalnego sterowania
• Zasilacz
• Przewody: A/V, komponent video, RI
• Instrukcja
Modele kompatybilne z DS-A3
• iPod touch (1, 2 generacja)
• iPod classic
• iPod 4-generacji z pokrętłem klikającym (aktualna wersja oprogramowania)
• iPod 5-generacji z video (aktualna wersja oprogramowania)

• iPod photo (aktualna wersja oprogramowania)
• iPod mini (aktualna wersja oprogramowania)
• iPod nano (1, 2, 3 i 4 generacja)
UWAGA
Nie kompatybilny z iPod Nano 5-tej generacji
Nie kompatybilny z iPod'ami 1, 2 i 3 generacji.
Przed uzyciem stacji dokującej DS-A3 wymagana jest aktualizacja oprogramowania iPoda







Współpracuje z: iPhone / iPhone 3G / iPod touch / iPod classic / iPod 5 generacji z wideo / iPod nano / iPod photo / iPod mini
Wyjście wizyjne
Ładowanie iPod'a/iPhone'a
OSD na ekranie: LCD / plazma / projektor
Funkcje: Time Play / Sleep Timer / Alarm

Waga netto: 0,30 kg
Wymiary produktu: 112 x 110 x 54 mm
KGO: 0,04 zł

DS-A3 ujęcie 1

DS-A3 ujęcie 1 + iPod

DS-A3 panel tylni

DS-A3 Pilot

