
 

 

Philips
TransDock micro

cu IntelliTune
Pentru iPod

DLA97878
Utilizaţi şi încărcaţi iPod-ul în maşină

cu un detector de frecvenţe IntelliTune
Bucuraţi-vă de iPod prin sistemul audio din maşină cu acest TransDock micro mic şi inteligent. 

Tehnologia IntelliTune dintr-o singură atingere găseşte frecvenţa ideală pentru redarea conţinutului de 

pe iPod la radioul FM din maşina dumneavoastră. Această tehnologie permite şi încărcarea iPod-ului în 

timp ce este conectat.

Bucuraţi-vă de iPod în mașină
• Transmiţătorul FM redă fișierele audio la radioul FM din mașină
• Nu este nevoie de instalare

Detector de frecvenţe FM IntelliTune
• IntelliTune găsește frecvenţe FM libere cu un singur clic
• 4 frecvenţe FM prereglabile pentru a fi ușor reutilizate

Acces confortabil
• cablu de 1,2 m pentru a avea un acces facil la dispozitivul dumneavoastră în mașină

Energie la drum
• Încărcare de la priză auto de 12 V



 Transmiţător FM pentru mașină
Transmiţătorul FM redă wireless fișierele audio de 
pe dispozitivul dumneavoastră la radioul din mașină 
utilizând o frecvenţă liberă în FM, astfel încât să puteţi 
savura muzica la drum.

Nu este nevoie de instalare
Rapid și ușor de folosit, acesta nu necesită nicio 
instalare specială. Introduceţi-l pur și simplu în orice 
priză de 12 V din mașină și e gata de utilizare, imediat 
ce e scos din cutie.

Detector de frecvenţe IntelliTune
La o simplă atingere de buton, IntelliTune scanează 
eterul pentru a detecta frecvenţe FM libere. Veţi ști 
într-o clipă pe ce post să comutaţi pentru redarea 
conţinutului audio al dispozitivului dvs. la radioul FM 
din mașina dumneavoastră.

Încărcare de la priză auto de 12 V
Încărcătorul compact se introduce într-o priză auto 
de 12 V și se conectează la dispozitivul dvs. pentru 
încărcare ușoară și comodă la drum.
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Repere
• Greutate brută: 0,18 kg •
Compatibilitate
• Compatibilitate: iPod

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod cu conector de andocare

Transmiţător FM
• Frecvenţe presetate prestabilite: 88,1, 94,9, 100,9, 

107,9 MHz
• Reglarea frecvenţei: 0,1 Hz
• Gamă de frecvenţe: 88,1 - 107,9
• Răspuns în frecvenţă: 20 Hz -15 kHz
• Modulare: FM Stereo

Alimentare
• Curent de intrare: <300mA la 12 V~16 V CC
• Tensiune de intrare: 12 - 16 V CC

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

12,8 x 17.9 x 6,2 cm

• Greutate proprie: 0,1 kg
• Greutate netă: 0,08 kg
• EAN: 87 12581 43225 6
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie interioară
• Cutie interioară (L x L x Î): 38,6 x 12,2 x 20,32 cm
• Greutate brută: 1,16 kg
• Greutate proprie: 0,68 kg
• Greutate netă: 0,48 kg
• GTIN: 1 87 12581 43225 3
• Număr de ambalaje: 6

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 39,4 x 38,1 x 42 cm
• Greutate brută: 8,48 kg
• Greutate proprie: 5,6 kg
• Greutate netă: 2.88 kg
• GTIN: 2 87 12581 43225 0
• Număr de ambalaje: 36
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