
 

Philips
TransDock

s funkcí IntelliTune
Pro zařízení iPod

DLA93050
Přehrávání, nabíjení a instalace přehrávače iPod v automobilu
plus vyhledávač frekvencí IntelliTune
Užijte si svůj přehrávač iPod prostřednictvím stereofonního systému v autě díky tomuto inteligentnímu 

zařízení TransDock. Funkce IntelliTune jedním stisknutím vyhledá ideální frekvenci pro přenos 

přehrávače iPod prostřednictvím rádia VKV. Bezpečně uloží a nabije přehrávač iPod a disponuje funkcí 

otáčení pro praktické polohování.

Vychutnejte si zařízení iPod v autě
• Přeneste zvuk jiných zařízení prostřednictvím vstupu Aux-in
• Připojení ke vstupu aux-in v autě nebo ke kazetovému magnetofonu prostřednictvím výstupu 

AV-Out
• Sledujte video prostřednictvím zábavního systému v autě přes výstup AV-Out
• VKV vysílač vysílá audio do rádia VKV v autě
• Není třeba žádná instalace

Vyhledávač frekvence VKV IntelliTune
• Vyhledávač frekvence IntelliTune najde jedním cvaknutím otevřené frekvence VKV.
• 4 programovatelné předvolby VKV pro snadné vyvolání

Pohodlný přístup
• Bezpečný držák do auta s flexibilním krčkem a otočnou kolébkou

Napájení na cestách
• Nabíjení ze zásuvky 12 V
 



 

DLA93050/10
Datum vydání 2009-08-14

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 000 40884
EAN: 87 12581 43223 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,7 x 18,4 x 5,08 cm
• Hrubá hmotnost: 0,28 kg
• Čistá hmotnost: 0,15 kg
• Hmotnost obalu: 0,13 kg
• EAN: 87 12581 43223 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 1,76 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 38,6 x 10,7 x 20,3 cm

• Čistá hmotnost: 0,90 kg
• Hmotnost obalu: 0,86 kg
• GTIN: 1 87 12581 43223 9
• Počet spotřebitelských balení: 6

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 12,08 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 39,4 x 12,5 x 42 cm
• Čistá hmotnost: 5,40 kg
• Hmotnost obalu: 6,68 kg
• GTIN: 2 87 12581 43223 6
• Počet spotřebitelských balení: 36
•

Specifikace
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