
eproduza a sua música em qualquer rádio
R

com este

Reproduza o

FM -- no car

simples e int

Ouça 
• Repr
• Sinto

Desfr
• Func
 FM

 transmissor FM universal

 som do seu leitor MP3 ou de outro dispositivo de áudio em qualquer rádio 

ro ou em casa. Transmita facilmente para qualquer frequência FM com o 

uitivo TransCast FM. Não é necessária instalação.

a sua música bem alto
oduz a sua música através dos altifalantes estéreo do carro/casa
nia FM de frequência total

ute de um funcionamento fácil
ionamento universal
 

Philips
TransCast FM

Universal

DLV2007



 

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

8,8 x 5,65 x 14,5 cm
• Peso bruto: ,428 kg
• Tara: .028 kg
• Peso líquido: .4 kg

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

41,2 x 21,5 x 31,2 cm

• Peso bruto: 2,5667 kg
• Tara: ,1667 kg
• Peso líquido: 2,4 kg

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

44,2 x 29,4 x 41,5 cm
• Peso bruto: 15,4 kg
• Tara: 1 kg
• Peso líquido: 14.4 kg
•
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