
 

Philips
Transmiţător FM digital

Bandă completă de frecvenţă

SJM2306
Redaţi muzică în format MP3 la radioul FM din autovehiculul dvs.
Bucuraţi-vă de un sunet superior
Folosiţi playerul dvs. digital muzical prin sistemul radio FM al vehiculului când călătoriţi. 
ascultaţi-vă întreaga colecţie de muzică uşor şi sigur. Bucuraţi-vă de un sunet de calitate 
superioară cu o instalare fără efort.

Bucuraţi-vă de un sunet superior
• Acord FM în bandă de frecvenţă completă

Bucuraţi-vă de operare ușoară
• Pornire instantanee, oprire automată
• Funcţionare universală
• Memorie comodă cu 3 presetări
 



 Pornire instantanee, oprire automată
Ocolire avantajoasă a tunerului sistemului stereo al 
mașinii pentru o funcţionare instantanee la 
conectare.

Funcţionare universală
Transmiţătorul funcţionează cu orice player muzical 
digital cu jack de 3,5 mm.

Memorie cu 3 presetări
Comutaţi pe un canal preprogramat cu o singură 
atingere de buton pentru o utilizare fără interferenţe.

Acord FM în bandă de frecvenţă 
completă
Bucuraţi-vă de sunet superior pentru transmisiuni 
între 88,1 și 107.9. Alegeţi o frecvenţă liberă pentru 
a avea interferenţe minime.
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Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99466 8
• Lungime: 10,7 cm
• Lăţime: 24,3 cm
• Înălţime: 3,3 cm
• Greutate brută: 0.120 kg
• Greutate ambalaje: 0,06 kg
• Greutate netă: 0,06 kg

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 99466 5
• Cantitate: 4
• Lungime (cm): 25,2 cm
• Lăţime (cm): 15 cm

• Înălţime (cm): 12 cm
• Greutate brută: .56 kg
• Greutate ambalaje: 0,08 kg
• Greutate netă: 0,48 kg

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 99466 2
• Cantitate: 24
• Lungime (cm): 26,5 cm
• Lăţime (cm): 32 cm
• Înălţime (cm): 39,3 cm
• Greutate brută: 3,92 kg
• Greutate ambalaje: .52 kg
• Greutate netă: 3,4 kg
•
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