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DLA44000
Prehrávajte a nabíjajte iPhone v aute

obsahuje vyhľadávač frekvencie IntelliTune
Vychutnajte si svoju hudbu z iPhonu cez vaše autorádio bez akejkoľvek inštalácie! 
Jednodotyková technológia IntelliTune vyhľadá ideálnu frekvenciu pre vysielanie vášho 
iPhonu cez FM rádio vo vašom vozidle. Počas pripojenia zároveň dobíja iPhone.

Vychutnajte si iPhone vo svojom aute
• FM vysielač vysiela zvuk cez FM rádio vo vašom vozidle
• Nevyžaduje žiadnu inštaláciu
• Špeciálne tienenie pre použitie iPhonu

Vyhľadávač FM frekvencie IntelliTune
• IntelliTune vyhľadá voľné FM frekvencie jedným kliknutím
• 4 programovateľné FM predvoľby pre jednoduché vyvolanie

Pohodlný prístup
• 1,2 m (4 stopy) kábel pre jednoduchý prístup k zariadeniu vo vozidle

Napájanie na cestách
• Nabíjanie cez 12 V zásuvku v aute



 Vyhľadávač frekvencie IntelliTune
Stlačením tlačidla IntelliTune prehľadá rádiové 
frekvencie, aby našiel voľné FM frekvencie. Okamžite 
budete vedieť, ktorú stanicu si máte naladiť, aby ste 
vysielali zvukový obsah vášho zariadenia cez FM 
rádio vo vašom vozidle.

FM vysielač do vozidla
FM vysielač bezdrôtovo vysiela zvukový obsah vášho 
zariadenia na nelicencovanej frekvencii FM 
prostredníctvom autorádia – aby ste si mohli 
vychutnať svoju hudbu na cestách.

Nevyžaduje žiadnu inštaláciu
Rýchlo a jednoducho sa používa a nevyžaduje žiadnu 
užívateľskú inštaláciu. Jednoducho ho zapojte do 
akejkoľvek 12 V zásuvky vo vozidle a môžete ho 
začať priamo používať.

Tienené pre použitie iPhonu
Tento produkt zabezpečuje špeciálnu ochranu proti 
rušeniu signálu zo strany mobilných telefónov. Táto 
vlastnosť je obzvlášť dôležitá v prípade, že iPhone 
používate spolu s FM vysielačom, pretože vám 
umožňuje telefonovať prostredníctvom iPhonu bez 
vytvárania ďalšieho šumu vo vašom autorádiu.

Nabíjanie cez 12 V zásuvku v aute
Kompaktnú nabíjačku stačí zapojiť do 12 V zásuvky v 
automobile a pripojiť k nej vaše zariadenie – prináša 
jednoduchý a praktický spôsob nabíjania pri 
cestovaní.
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Hlavné prvky
• Rozmery balenia (Š x V x H): 14 7 x 19 x 6.4 cm •
Kompatibilita
• Kompatibilita: iPhone, iPod

Kompatibilné s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod s konektorom doku

FM vysielač
• Štandardne predvolené frekvencie: 88,1/94,9/

100,9/107,9 MHz
• Nastavenie frekvencie: 0,1 Hz
• Frekvenčný rozsah: 88,1 – 107,9
• Frekvenčná odozva: 20 Hz – 15 kHz
• Modulácia: FM Stereo

Príkon
• Vstupný prúd: < 300 mA pri DC 12 V~16 V
• Vstupné napätie: 12 – 16 V DC

Rozmery balenia

• Hmotnosť brutto: 0,299 kg
• Čistá hmotnosť: 0 04 kg
• Hmotnosť obalu: 0,259 kg
• EAN: 87 12581 43224 9
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 6,305 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 52,1 x 30,2 x 40,1 cm
• Čistá hmotnosť: 1 44 kg
• Hmotnosť obalu: 4,865 kg
• GTIN: 2 87 12581 43224 3
• Počet spotrebiteľských balení: 36

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 1,043 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 29 x 16 3 x 18,3 cm
• Čistá hmotnosť: 0,24 kg
• Hmotnosť obalu: 0,803 kg
• GTIN: 1 87 12581 43224 6
• Počet spotrebiteľských balení: 6
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