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SJM2306
Słuchaj muzyki MP3 przez głośniki radia samochodowego
Ciesz się doskonałym dźwiękiem
Słuchaj muzyki w czasie podróży z cyfrowego odtwarzacza, korzystając z głośników radia 
samochodowego. Urządzenie jest proste do zainstalowania i pozwala na wygodne, 
bezpieczne odtwarzanie utworów z doskonałą jakością dźwięku.

Ciesz się doskonałym dźwiękiem
• Strojenie stacji FM w pełnym paśmie

Łatwa obsługa
• Szybkie włączanie i autowyłączanie
• Powszechne zastosowanie
• Wygodna pamięć na 3 stacje
 



 Szybkie włączanie i autowyłączanie
Podłączenie urządzenia powoduje jego 
uruchomienie oraz automatyczne wyłączenie tunera 
radiowego.

Powszechne zastosowanie
Nadajnik współpracuje ze wszystkimi cyfrowymi 
odtwarzaczami muzycznymi wyposażonymi w 
gniazdo 3,5 mm.

Pamięć na 3 stacje
Dostrajanie do zaprogramowanej stacji radiowej za 
pomocą jednego przycisku zapewnia brak zakłóceń.

Strojenie stacji FM w pełnym paśmie
Niewiarygodnie czysty dźwięk odbioru na 
częstotliwościach 88,1–107,9 Mhz. Wybór wolnych 
częstotliwości pozwala zminimalizować zakłócenia.
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Opakowanie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99466 8
• Długość: 10,7 cm
• Szerokość: 24,3 cm
• Wysokość: 3,3 cm
• Waga brutto: 0,120 kg
• Ciężar opakowania: 0,06 kg
• Waga netto: 0,06 kg

Karton wewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 99466 5
• Ilość: 4
• Długość (cm): 25,2 cm
• Szerokość (cm): 15 cm

• Wysokość (cm): 12 cm
• Waga brutto: 0,56 kg
• Ciężar opakowania: 0,08 kg
• Waga netto: 0,48 kg

Karton zewnętrzny
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 99466 2
• Ilość: 24
• Długość (cm): 26,5 cm
• Szerokość (cm): 32 cm
• Wysokość (cm): 39,3 cm
• Waga brutto: 3,92 kg
• Ciężar opakowania: 0,52 kg
• Waga netto: 3,4 kg
•
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