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elliTune frekans bulucu

ansDock ile aracınızın müzik sisteminde iPod keyfine varın. Tek dokunuşlu 

racınızın FM radyosunda iPod dinleyebilmeniz için en uygun frekansı bulur. 

 şarj eder ve rahat konumlandırma için döner.

obilde iPod keyfi
 Giriş jakı ile diğer cihazları seslerini aktarın
ınızın aux girişini veya kasetçalarını AV Çıkış ile bağlayın
ıkış ile araç içi eğlence sisteminizde video izleyin

erici otomobilinizin FM radyosu aracılığıyla ses yayını yapar
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Tune FM frekans bulucu
liTune tek bir tıklamayla açık FM frekanslarını bulur
y geri çağırma için 4 adet Programlanabilir FM istasyon hafızası

 erişim
k boyun ve döner yatak ile güvenli araç montajı

 güç yanınızda
 prizden şarj edin
 

Philips
TransDock

IntelliTune ile
iPod için

DLA93050



 

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

12,7 x 18,4 x 5,08 cm
• Brüt ağırlık: 0,28 kg
• Net ağırlık: 0,15 kg
• Dara ağırlığı: 0,13 kg
• EAN: 87 12581 43223 2
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Plastik paket

İç Karton
• Brüt ağırlık: 1,76 kg
• İç karton (L x G x Y): 38,6 x 10,7 x 20,3 cm

• Net ağırlık: 0,90 kg
• Dara ağırlığı: 0,86 kg
• GTIN: 1 87 12581 43223 9
• Ambalaj sayısı: 6

Dış Karton
• Brüt ağırlık: 12,08 kg
• Dış karton (L x G x Y): 39,4 x 12,5 x 42 cm
• Net ağırlık: 5,40 kg
• Dara ağırlığı: 6,68 kg
• GTIN: 2 87 12581 43223 6
• Ambalaj sayısı: 36
•
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