
 

 

Philips
TransDock micro

IntelliTune frekvenciakeresővel

iPod-hoz

DLA97878
Töltés és lejátszás iPod-ról az autóban

IntelliTune frekvenciakeresővel
A kis méretű és intelligens TransDock micro segítségével autója sztereó hangszóróin keresztül élvezheti 

iPod készülékét. Az egygombos IntelliTune technológia megkeresi az ideális frekvenciát az iPod tartalom 

FM-autórádión keresztül történő lejátszásához, valamint csatlakoztatás közben tölti is iPod készülékét.

Élvezze iPod készülékét az autóban
• Hangátvitel az autó FM rádiókészülékén keresztül FM adókészülékkel
• Telepítést nem igényel

IntelliTune FM frekvenciakereső
• Az IntelliTune egy gombnyomással megtalálja a szabad FM frekvenciákat
• 4 programozható FM frekvencia tárolása az egyszerű előhíváshoz

Könnyen hozzáférhető
• 1, 2 m-es kábel az könnyű elérhetőségért autójában

Tápellátás útközben
• Töltés az autó 12 V-os csatlakozójáról



 Autós FM adókészülék
Az autós FM adókészülék iPod készülékének hangját 
az autó rádiókészülékén keresztül egy szabad 
frekvencián lévő állomáson sugározza, így Ön 
útközben is élvezheti a zenét.

Telepítést nem igényel
Gyors és egyszerű a használata, egyéni telepítést nem 
igényel. Csak vegye ki a dobozból, csatlakoztassa 
bármely 12 V-os autós aljzathoz, és már indulhat is.

IntelliTune frekvenciakereső
Az IntelliTune egy gombnyomásra végigpásztázza az 
állomásokat, és keresi a szabad frekvenciákat. 
Egyetlen pillanat, és megtudja, hogy készüléke 
hangjának meghallgatásához melyik állomásra 
hangoljon.

Töltés az autó 12 V-os csatlakozójáról
A kompakt töltőt illessze az autó 12 V-os 
csatlakozójába, hogy amikor úton van, akkor is 
egyszerűen és kényelmesen tölthesse készülékét.
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Fénypontok
• Táratömeg: 0,1 kg •
Kompatibilitás
• Kompatibilis: iPod

iPod-dal kompatibilis
• Kompatibilis: iPod dokkoló csatlakozóval

FM-adókészülék
• Alapértelmezett tárolt frekvenciák: 88,1 / 94,9 / 

100,9 / 107,9 MHz
• Frekvenciabeállítás: 0,1 Hz
• Frekvenciatartomány: 88,1 - 107,9
• Frekvenciaátvitel: 15 Hz - 20 kHz
• Moduláció: FM sztereó

Kapcsoló
• Bemeneti áram: <300 mA @ DC 12 V~16 V
• Bemeneti feszültség: 12 - 16 V egyenáram

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,8 x 17,9 x 6,2 cm
• Bruttó tömeg: 0,18 kg

• Nettó tömeg: 0,08 kg
• EAN: 87 12581 43225 6
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Belső karton
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

38,6 x 12,2 x 20,32 cm
• Bruttó tömeg: 1,16 kg
• Táratömeg: 0,68 kg
• Nettó tömeg: 0,48 kg
• GTIN: 1 87 12581 43225 3
• Fogyasztói csomagolások száma: 6

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

39,4 x 38,1 x 42 cm
• Bruttó tömeg: 8,48 kg
• Táratömeg: 5,6 kg
• Nettó tömeg: 2,88 kg
• GTIN: 2 87 12581 43225 0
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
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