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Цифров FM (УКВ) 
предавател

Пълен честотен спектър

SJM2306
Възпроизвеждане на MP3 музика през автомобилно FM радио,
Наслаждавайте се на превъзходен звук
Слушайте по време на пътуване цифровия си музикален плейър през FM радиото 
на колата. Слушайте цялата си фонотека сигурно и лесно. Наслаждавайте се на 
върхово качество на звука с безпроблемно инсталиране.

Наслаждавайте се на превъзходен звук
• Настройване в пълния спектър на FM

Лесно управление
• Незабавно включване, авто-изключване
• Универсално функциониране
• Удобна памет с три фиксирани настройки
 



 Незабавно включване, авто-
изключване
Удобно превключване на тунера на 
автомобилната стереоуредба за незабавно "plug 
and play" действие.

Универсално функциониране
Предавателят работи с всякакви цифрови 
музикални плейъри с 3,5 мм жак.

Памет с три фиксирани настройки
Превключвайте на предварително настроен канал 
с едно докосване на бутон за работа без 
смущения.

Настройване в пълния спектър на FM
Наслаждавайте се на превъзходен звук с 
предаване в диапазона от 88,1 до 107,9 . 
Изберете свободна честота за минимални 
смущения.
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Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99466 8
• Дължина: 10,7 см
• Ширина: 24,3 см
• Височина: 3,3 см
• Бруто тегло: 0,120 кг
• Тегло на опаковката: 0,06 кг
• Нето тегло: 0,06 кг

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 99466 5
• Количество: 4
• Дължина (см): 25,2 см
• Ширина (см): 15 см

• Височина (см): 12 см
• Бруто тегло: 0,56 кг
• Тегло на опаковката: 0,08 кг
• Нето тегло: 0,48 кг

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 99466 2
• Количество: 24
• Дължина (см): 26,5 см
• Ширина (см): 32 см
• Височина (см): 39,3 см
• Бруто тегло: 3,92 кг
• Тегло на опаковката: 0,52 кг
• Нето тегло: 3,4 кг
•
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