
 

 

Philips
TransDock micro

με IntelliTune
Για iPod

DLA97878
Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod στο αυτοκίνητο
με το σύστημα εντοπισμού συχνότητας IntelliTune
Απολαύστε το iPod μέσω του στερεοφωνικού του αυτοκινήτου σας με αυτό το έξυπνο TransDock 

micro. Η τεχνολογία IntelliTune βρίσκει με ένα μόνο άγγιγμα την ιδανική συχνότητα μετάδοσης 

του iPod σας μέσω του ραδιοφώνου FM του αυτοκινήτου. Επίσης, φορτίζει το iPod όσο παραμένει 

συνδεδεμένο.

Απολαύστε το iPod στο αυτοκίνητό σας
• Πομπός FM που μεταδίδει ήχο μέσω του ραδιοφώνου FM του αυτοκινήτου σας
• Δεν απαιτείται εγκατάσταση

Σύστημα εντοπισμού συχνότητας FM IntelliTune
• Το IntelliTune βρίσκει ανοιχτές συχνότητες FM με ένα κλικ
• 4 προγραμματιζόμενες προρυθμίσεις FM για εύκολη ανάκληση

Πρακτική πρόσβαση
• Καλώδιο 1,2 μ. (4 πόδια) για εύκολη πρόσβαση στη συσκευή σας στο αυτοκίνητο

Ισχύ εν κινήσει
• Φορτίστε από την πρίζα 12V του αυτοκινήτου



 Πομπός FM αυτοκινήτου
Ο πομπός FM μεταδίδει το ηχητικό περιεχόμενο 
της συσκευής σας μέσω του ραδιοφώνου του 
αυτοκινήτου σας χρησιμοποιώντας μια ανοιχτή 
συχνότητα FM, ώστε να απολαμβάνετε τη μουσική 
σας εν κινήσει.

Δεν απαιτείται εγκατάσταση
Εύκολη και γρήγορη χρήση, δεν χρειάζεται 
εγκατάσταση. Απλά βγάλτε τη συσκευή από τη 
συσκευασία, συνδέστε τη σε οποιαδήποτε έξοδο 
12V του αυτοκινήτου και είστε έτοιμοι.

Σύστημα εντοπισμού συχνότητας 
IntelliTune
Με το πάτημα ενός κουμπιού, το IntelliTune 
σαρώνει τα ραδιοκύματα για να βρει ανοιχτές 
συχνότητες FM. Θα μάθετε γρήγορα σε ποιο 
σταθμό θα πρέπει να συντονιστείτε για μετάδοση 
του ηχητικού περιεχομένου της συσκευής σας 
μέσω του ραδιοφώνου FM στο αυτοκίνητό σας.

Φορτίστε από την πρίζα 12V του 
αυτοκινήτου
Ο συμπαγής φορτιστής συνδέεται στην πρίζα 12V 
του αυτοκινήτου και τη συσκευή σας για εύκολη 
και πρακτική φόρτιση εν κινήσει.
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Χαρακτηριστικά
• Μικτό βάρος: 0,18 κ. • Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 36
•

Συμβατότητα
• Συμβατότητα: iPod

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod με υποδοχή βάσης 
σύνδεσης

Πομπός FM
• Προεπιλεγμένες προρυθμισμένες συχνότητες: 

88,1, 94,9, 100,9, 107,9 MHz
• Προσαρμογή συχνότητας: 0,1 Hz
• Εύρος συχνοτήτων: 88,1 - 107,9
• Συχνότητα απόκρισης: 20Hz -15kHz
• Διαμόρφωση: Στερεοφωνικός δέκτης FM

Ρεύμα
• Ρεύμα εισόδου: <300mA @ DC12V~16V
• Τάση εισόδου: 12 - 16V DC

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

12,8 x 17,9 x 6,2 εκ.

• Καθαρό απόβαρο: 0,1 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,08 κ.
• EAN: 87 12581 43225 6
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ

Εσωτερική συσκευασία
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

38,6 x 12,2 x 20,32 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,16 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,68 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,48 κ.
• GTIN: 1 87 12581 43225 3
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6

Εξωτερική συσκευασία
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

39,4 x 38,1 x 42 εκ.
• Μικτό βάρος: 8,48 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 5,6 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,88 κ.
• GTIN: 2 87 12581 43225 0
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