
 

 

Philips
Zařízení TransDock micro

s funkcí IntelliTune
Pro zařízení iPod

DLA97878
Přehrávejte a nabíjejte zařízení iPod v autě

obsahuje vyhledávač frekvence IntelliTune
Vychutnejte si zařízení iPod ve stereu auta pomocí tohoto malého zařízení TransDock 
micro. Technologie IntelliTune ovládaná stiskem jednoho tlačítka vyhledá optimální 
frekvenci pro přenos do rádia VKV v autě. Také během připojení nabíjí zařízení iPod.

Vychutnejte si zařízení iPod v autě
• VKV vysílač vysílá audio do rádia VKV v autě
• Není třeba žádná instalace

Vyhledávač frekvence VKV IntelliTune
• Vyhledávač frekvence IntelliTune najde jedním cvaknutím otevřené frekvence VKV.
• 4 programovatelné předvolby VKV pro snadné vyvolání

Pohodlný přístup
• 1,2m kabel pro snadný přístup k zařízení v autě

Napájení na cestách
• Nabíjení ze zásuvky 12 V automobilu



 VKV vysílač do auta
VKV vysílač bezdrátově vysílá audio obsah zařízení 
do rádia v autě, přičemž využívá otevřenou VKV 
frekvenci, takže si můžete vychutnat hudbu na 
cestách.

Není třeba žádná instalace
Rychlé a snadné použití, zařízení nevyžaduje vlastní 
instalaci. Jednoduše je po vybalení z krabice zapojte 
do libovolné 12V zásuvky v autě a je hotovo.

Vyhledávač frekvence IntelliTune
Stisknutím tlačítka prohledá vyhledávač frekvence 
vlny ve vzduchu a vyhledá volné VKV frekvence. 
Okamžitě víte, jakou stanici naladit, abyste mohli 
přenášet audio obsah zařízení před VKV rádio 
v autě.

Nabíjení ze zásuvky 12 V automobilu
Kompaktní nabíječka se připojuje do zásuvky 12 V 
automobilu a k zařízení. Nabízí snadné a pohodlné 
nabíjení na cestách.
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Přednosti
• Hrubá hmotnost: 0,18 kg • Počet spotřebitelských balení: 36
•

Kompatibilita
• Kompatibilní s: iPod

Kompatibilita se zařízením iPod
• Kompatibilní s: iPod s dokovacím konektorem

VKV vysílač
• Výchozí přednastavené frekvence: 88,1, 94,9, 

100,9, 107,9 MHz
• Změna frekvence: 0,1 Hz
• Frekvenční rozsah: 88,1 - 107,9
• Kmitočtová charakteristika: 15 Hz – 20 kHz
• Modulace: VKV stereo

Spotřeba
• Vstupní proud: <300 mA @ ss 12 V~16 V
• Vstupní napětí: 12 - 16 V ss

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,8 x 17,9 x 6,2 cm

• Hmotnost obalu: 0,1 kg
• Čistá hmotnost: 0,08 kg
• EAN: 87 12581 43225 6
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Plastikový obal

Vnitřní krabice
• Vnitřní obal (D x Š x V): 38,6 x 12,2 x 20,32 cm
• Hrubá hmotnost: 1,16 kg
• Hmotnost obalu: 0,68 kg
• Čistá hmotnost: 0,48 kg
• GTIN: 1 87 12581 43225 3
• Počet spotřebitelských balení: 6

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 39,4 x 38,1 x 42 cm
• Hrubá hmotnost: 8,48 kg
• Hmotnost obalu: 5,6 kg
• Čistá hmotnost: 2,88 kg
• GTIN: 2 87 12581 43225 0
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