
 

 

Philips
AuxDock

Voor de iPod

DLA93052
Uw iPod afspelen en opladen in de auto

AUX-aansluiting van 3,5 mm voor optimaal geluid
Autorijden onder het genot van kristalheldere muziek uit uw iPod - gewoon via de stereo-installatie. 

Dankzij de meegeleverde 3,5mm-kabel past uw iPod in de randapparatuuraansluiting en wordt het 

apparaat tegelijkertijd opgeladen in de robuuste en draaibare houder. Geen installatie nodig!

iPod beluisteren in de auto
• Aux-aansluiting voor gebruik met 3,5mm-stekkers
• Inclusief AUX-kabel
• Geen installatie vereist

Alle functies bij de hand
• Veilige bevestiging voor in de auto met een flexibele arm en draaibaar oplaadstation

Power voor onderweg
• Opladen via de 12V-aansluiting in de auto
• Inclusief afneembare voedingseenheid



 Geen installatie vereist
Snel en gemakkelijk te gebruiken: geen aangepaste 
installatie nodig. Eenvoudig aansluiten op een 
willekeurige autoaansluiting van 12 V en u kunt 
direct beginnen.

Aux-aansluiting
Via de extra lijnuitgang sluit u uw audioapparaat 
eenvoudig aan op de stereo. Sluit gewoon een kabel 
met ministekker aan op de AUX-ingang van 3,5 mm 
of gebruik een cassetteadapter (afzonderlijk 
verkrijgbaar) om de audio op uw apparaat helder en 
ruisvrij over het stereosysteem af te spelen.

Inclusief AUX-kabel
Gebruik de meegeleverde kabel met 3,5mm-
stereoministekker om uw apparaat op de AUX-
ingang van het stereosysteem aan te sluiten en zo de 
muziek op het apparaat helder en ruisvrij af te 
spelen.

Flexibele, draaibare bevestiging voor in 
de auto
Bevestig uw iPod veilig in de auto in een flexibel en 
draaibaar oplaadstation. Met de flexibele arm kunt u 
het station op de juiste plek plaatsen en dankzij het 
draaibare station is het apparaat eenvoudig 
bereikbaar en kunt u de iPod touch in een oogopslag 
vanuit een horizontale kijkhoek bekijken.
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Kenmerken
• Nettogewicht: 0,15 kg • Aantal consumentenverpakkingen: 6
•

Compatibiliteit
• Compatibel met: iPod

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod met basisstationaansluiting

Accessoires
• AUX-kabel: Stereomini-aansluiting van 3,5 mm

Connectiviteit
• Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting

Vermogen
• Uitgang: 5 V DC, 500 mA
• Ingangsvermogen: 12 V DC, 10 W
• Vervangbare zekering

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,7 x 18,4 x 5,08 cm

• Brutogewicht: 0,28 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,13 kg
• EAN: 87 12581 48407 1
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Doos

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 45,5 x 36,5 x 53 cm
• Nettogewicht: 5,4 kg
• Brutogewicht: 15,1 kg
• Gewicht van de verpakking: 9,7 kg
• GTIN: 2 87 12581 48407 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 36

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 38,6 x 10,7 x 20,3 cm
• Nettogewicht: 0,9 kg
• Brutogewicht: 1,76 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,86 kg
• GTIN: 1 87 12581 48407 8
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