
 

 

Philips
TransDock micro

com IntelliTune
Para iPhone

DLA44000
Reproduza e carregue o seu iPhone no automóvel
com localizador de frequências IntelliTune
Desfrute da música do seu iPhone através do estéreo do seu automóvel sem fazer qualquer 
instalação! A tecnologia One-touch IntelliTune encontra a frequência ideal para transmitir o 
seu iPhone pelo rádio FM do seu automóvel. Também carrega o iPhone enquanto ligado.

Desfrute do iPhone no seu automóvel
• O transmissor de FM transmite áudio através do rádio FM do seu automóvel
• Não é necessária instalação
• Revestimento especial para utilizar com iPhone

Localizador de frequências FM IntelliTune
• IntelliTune encontra frequências FM abertas com um só toque
• 4 pré-sintonias FM programáveis para relembrar estações facilmente

Acesso fácil
• cabo de1,2 m para acesso fácil ao seu dispositivo no automóvel

Potência na estrada
• Carregue a partir da saída de 12 V do automóvel



 Localizador de frequências IntelliTune
Com o toque de um botão, IntelliTune varre as 
ondas de emissão para encontrar frequências FM 
abertas. Saberá de imediato que estação sintonizar 
para transmitir o conteúdo áudio do seu dispositivo 
através do rádio FM do seu automóvel.

Transmissor de FM de automóvel
O transmissor de FM transmite (através da 
modalidade sem fios) o conteúdo de áudio do seu 
dispositivo através do auto-rádio, utilizando uma 
frequência de FM aberta, para que possa desfrutar de 
música na estrada.

Não é necessária instalação
Rápido e fácil de utilizar, não requer instalação 
personalizada. Basta ligar a uma saída de 12 V de 
automóvel e está pronto a utilizar.

Revestido para utilizar com iPhone
O produto inclui um revestimento especial contra 
interferências de sinal de telemóvel. Tal é 
especialmente importante aquando da utilização do 
seu iPhone com o transmissor FM, uma vez que lhe 
permite fazer e receber chamadas no seu iPhone 
sem criar interferências adicionais no rádio FM do 
seu automóvel.

Carregue a partir da saída de 12 V do 
automóvel
O carregador compacto liga-se à saída de 12 V do 
automóvel e ao seu dispositivo, para um 
carregamento fácil e cómodo na estrada.
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Destaques
14,7 x 19 x 6,4 cm • Número de embalagens para o consumidor: 6
•

Compatibilidade
• Compatibilidade: iPhone, iPod

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod com conector de base

Transmissor FM
• Frequências predefinidas de fábrica: 88.1, 94.9, 

100.9, 107.9 MHz
• Ajuste de frequência: 0,1 Hz
• Limites de frequência: 88.1 - 107.9
• Frequência de resposta: 15 Hz - 20 kHz
• Modulação: FM estéreo

Potência
• Energia de entrada: < 300 mA a CC 12 V~16 V
• Tensão de entrada: 12 - 16 V CC

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

• Peso bruto: 0,299 kg
• Peso líquido: 0,04 kg
• Tara: 0,259 kg
• EAN: 87 12581 43224 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem exterior
• Peso bruto: 6,305 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

52,1 x 30,2 x 40,1 cm
• Peso líquido: 1.44 kg
• Tara: 4,865 kg
• GTIN: 2 87 12581 43224 3
• Número de embalagens para o consumidor: 36

Embalagem Interior
• Peso bruto: 1,043 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

29 x 16,3 x 18,3 cm
• Peso líquido: 0,24 kg
• Tara: 0,803 kg
• GTIN: 1 87 12581 43224 6
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