
 

 

Philips
AuxDock

Til iPod

DLA93052
Afspil og oplad din iPod i bilen

3,5 mm AUX leverer lyd uden statiske forstyrrelser
Du kan nemt nyde klar og skarp lyd fra din iPod via anlægget i din bil. Brug det medfølgende 
3,5 mm kabel til at oprette direkte forbindelse til din bils eksterne stik. Sikker holder og 
oplader til din iPod, som også kan roteres for nem adgang. Installation er ikke nødvendig!

Nyd iPod i bilen
• AUX-tilslutning til brug med 3,5 mm jackstik
• AUX-kabel medfølger
• Der kræves ingen installation

Praktisk adgang
• Sikker bilmontering med fleksibel hals og roterende holder

Strøm på farten
• Opladning fra 12 V-stikket på en bil
• Aftageligt strømstik medfølger



 Der kræves ingen installation
Den er hurtig og nem at bruge og kræver ingen 
brugerdefineret installation. Du skal blot sætte den i 
et 12 V-stik, og så er du klar – lige ud af æsken.

AUX-tilslutning
Det er nemt at tilslutte din lydenhed direkte til dit 
anlæg via AUX-udgangen. Du skal bare tilslutte den 
til 3,5 mm AUX-indgangen med et mini-jackstik eller 
bruge en kassetteadapter (købes separat) for at 
afspille lydindholdet på din enhed klart og uden 
statiske forstyrrelser på dit stereoanlæg.

AUX-kabel medfølger
Brug det medfølgende stereo minijack-kabel til at 
tilslutte din enhed til dit anlægs AUX-indgang (eller 
AUX-indgangsstikket) for at få klar lyd uden statiske 
forstyrrelser direkte fra din enheds 3,5 mm stik.

Fleksibel, drejelig bilholder
Monter din iPod sikkert i bilen med en fleksibel, 
drejelig holder. Halsen er fleksibel, så du kan indstille 
holderen til den mest optimale position. Holderen 
kan også drejes, så du nemt kan se og betjene din 
iPod.
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Vigtigste nyheder
• Bruttovægt: 0,28 kg •
Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod med dockingstik

Tilbehør
• AUX-kabel: 3,5 mm stereoministik

Tilslutningsmuligheder
• Lydudgang: 3,5 mm jackstik

Strøm
• Output: 5 V DC, 500 mA
• Strømindtag: 12 V DC, 10 W
• Udskiftelig sikring

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

12,7 x 18,4 x 5,08 cm
• Nettovægt: 0,15 kg

• Taravægt: 0,13 kg
• EAN: 87 12581 48407 1
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Kasse

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 45,5 x 36,5 x 53 cm
• Nettovægt: 5,4 kg
• Bruttovægt: 15,1 kg
• Taravægt: 9,7 kg
• GTIN: 2 87 12581 48407 5
• Antal forbrugeremballager: 36

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

38,6 x 10,7 x 20,3 cm
• Nettovægt: 0,9 kg
• Bruttovægt: 1,76 kg
• Taravægt: 0,86 kg
• GTIN: 1 87 12581 48407 8
• Antal forbrugeremballager: 6
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