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Transmissor FM digital

Frequência total

SJM2306
Reproduza música MP3 no rádio FM do seu automóvel
Desfrute de som de qualidade superior
Desfrute do seu leitor de música digital através do rádio FM do seu carro enquanto está 
em viagem. Ouça toda a sua biblioteca musical com segurança e facilidade. Desfrute da 
fantástica qualidade de som com uma fácil instalação.

Desfrute de som de qualidade superior
• Sintonia FM de frequência total

Desfrute de um funcionamento fácil
• Ligação instantânea/desligar automático
• Funcionamento universal
• 3 práticas memórias predefinidas
 



 Ligação instantânea/desligar automático
Substitui convenientemente o sintonizador estéreo 
do carro para funcionamento instantâneo Plug and 
Play.

Funcionamento universal
O transmissor funciona com qualquer leitor de 
música digital com uma ficha de 3,5 mm.

3 memórias predefinidas
Sintonize um canal pré-programado com o toque de 
um botão para funcionamento sem interferências.

Sintonia FM de frequência total
Desfrute da fantástica qualidade de som com uma 
transmissão entre 88.1 e 107.9. Escolha uma 
frequência aberta para o mínimo de interferência.
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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99466 8
• Comprimento: 10,7 cm
• Largura: 24,3 cm
• Altura: 3,3 cm
• Peso Bruto: 0,120 kg
• Tara: 0,06 kg
• Peso Líquido: 0,06 kg

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 99466 5
• Quantidade: 4
• Comprimento (cm): 25,2 cm
• Largura (cm): 15 cm

• Altura (cm): 12 cm
• Peso Bruto: 0,56 kg
• Tara: 0,08 kg
• Peso Líquido: 0,48 kg

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 99466 2
• Quantidade: 24
• Comprimento (cm): 26,5 cm
• Largura (cm): 32 cm
• Altura (cm): 39,3 cm
• Peso Bruto: 3,92 kg
• Tara: .52 kg
• Peso Líquido: 3,4 kg
•
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