
 

 

Philips
AuxDock

För iPod

DLA93052
Använd och ladda din iPod i bilen

med brusfritt ljud via 3,5 mm AUX
Lyssna på klart ljud från din iPod via bilstereon. Anslut den medföljande 3,5 mm-kabeln 
direkt till bilens AUX-uttag. Säker vagga och laddning för iPod – rotera för enkel åtkomst. 
Ingen installation behövs!

Lyssna på din iPod i bilen
• AUX-anslutning till 3,5 mm-uttag
• AUX-kabel medföljer
• Ingen installation behövs

Bekvämt och lätthanterligt
• Säker bilmontering med en flexibel hals och roterande vagga

Ström i bilen
• Ladda från 12 V-uttaget i bilen
• Löstagbart uttag medföljer



 Ingen installation behövs
Den är enkel att använda, så du kommer igång 
snabbt. Ingen särskild installation behövs. Anslut den 
helt enkelt till bilens 12V-uttag, direkt från 
förpackningen.

AUX-anslutning
Det är enkelt att ansluta din ljudenhet direkt till 
stereon via AUX-anslutning. Anslut bara till 3,5 mm 
AUX-ingången med en miniuttagskabel eller använd 
en kassettadapter (säljs separat), så kan du spela 
ljudinnehållet på enheten klart och brusfritt via 
stereosystemet.

AUX-kabel medföljer
Anslut enheten till stereons AUX-ingång (eller 
extraingång) med den medföljande miniuttagskabeln 
och få ett klart, brusfritt ljud direkt från enhetens 
3,5 mm-uttag.

Flexibelt, roterande bilfäste
Montera din iPod säkert i bilen med en flexibel, 
roterande vagga. Halsen är flexibel för bästa 
placering, medan den roterande vaggan gör enkel 
åtkomst och horisontell visning av iPod möjlig.
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Funktioner
• Nettovikt: 0,15 kg • Antal konsumentförpackningar: 6
•

Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod med dockningsanslutning

Tillbehör
• AUX-kabel: 3,5 mm-stereominiuttag

Anslutningar
• Ljudutgång: 3,5 mm-uttag

Effekt
• Utgång: 5 V DC, 500 mA
• Ineffekt: 12 V DC, 10 W
• Utbytbar säkring

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

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

• Bruttovikt: 0,28 kg
• Taravikt: 0,13 kg
• EAN: 87 12581 48407 1
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Låda

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 45,5 x 36,5 x 53 cm
• Nettovikt: 5,4 kg
• Bruttovikt: 15,1 kg
• Taravikt: 9,7 kg
• GTIN: 2 87 12581 48407 5
• Antal konsumentförpackningar: 36

Inre kartong
• Inre kartong (L x B x H): 38,6 x 10,7 x 20,3 cm
• Nettovikt: 0,9 kg
• Bruttovikt: 1,76 kg
• Taravikt: 0,86 kg
• GTIN: 1 87 12581 48407 8
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