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com IntelliTune
Para iPod

DLA93050
Para reproduzir, carregar e instalar o iPod no automóvel
com localizador de frequências IntelliTune
Desfrute do seu iPod através do auto-rádio do seu automóvel com este inteligente TransDock. O 

IntelliTune de um só toque encontra a frequência ideal para transmitir o iPod através do rádio FM do 

seu automóvel. Serve de base de suporte e de carga do iPod e pode ser rodado para um 

posicionamento prático.

Desfrute do iPod no seu automóvel
• Transmita o som de outros dispositivos através da tomada de entrada auxiliar
• Ligue à entrada auxiliar do automóvel ou ao deck de cassetes através da saída AV
• Veja vídeos no sistema de entretenimento do automóvel através da saída AV
• O transmissor de FM transmite áudio através do rádio FM do seu automóvel
• Não é necessária instalação

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
• Suporte seguro para automóvel com braço flexível e base rotativa

Potência na estrada
• Carregamento em tomadas de 12 V
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Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,7 x 18,4 x 5,08 cm
• Peso bruto: 0,28 kg
• Peso líquido: 0,15 kg
• Tara: 0,13 kg
• EAN: 87 12581 43223 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem Interior
• Peso bruto: 1.76 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

38,6 x 10,7 x 20,3 cm

• Peso líquido: 0,90 kg
• Tara: 0,86 kg
• GTIN: 1 87 12581 43223 9
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Embalagem exterior
• Peso bruto: 12,08 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

39,4 x 12,5 x 42 cm
• Peso líquido: 5,40 kg
• Tara: 6,68 kg
• GTIN: 2 87 12581 43223 6
• Número de embalagens para o consumidor: 36
•

Especificações
TransDock
com IntelliTune Para iPod 
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