
 

Philips
Digitálny FM vysielač

Celofrekvenčný

SJM2306
Prehrávanie hudby formátu MP3 pomocou FM rádia vo vašom aute
Vychutnajte si úžasný zvuk
Vychutnajte si na cestách zvuk zo svojho digitálneho hudobného prehrávača 
prostredníctvom FM rádia vášho auta. Vypočujte si celú svoju hudobnú zbierku bezpečne 
a jednoducho. Užite si vynikajúcu zvukovú kvalitu s jednoduchou inštaláciou.

Vychutnajte si úžasný zvuk
• Celofrekvenčné ladenie v pásme FM

Vychutnajte si jednoduchú obsluhu
• Okamžité zapnutie, automatické vypnutie
• Univerzálna prevádzka
• Praktická pamäť s 3 predvoľbami
 



 Okamžité zapnutie, automatické 
vypnutie
Pohodlne prevezmite ovládanie tunera stereo 
systému vo vašom aute pre okamžitú prevádzku typu 
Plug and play.

Univerzálna prevádzka
Vysielač spolupracuje s akýmkoľvek digitálnym 
hudobným prehrávačom s 3,5 mm konektorom.

Pamäť s 3 predvoľbami
Nalaďte predvolený kanál stlačením jedného tlačidla 
pre počúvanie bez rušenia.

Celofrekvenčné ladenie v pásme FM
Vychutnajte si úžasný zvuk pomocou vysielania v 
rozsahu od 88,1 do 107,9. Vyberte si voľnú 
frekvenciu a odstráňte tak akékoľvek rušenie.
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Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99466 8
• Dĺžka: 10 7 cm
• Šírka: 24,3 cm
• Výška: 3.3 cm
• Celková hmotnosť: ,120 kg
• Hmotnosť obalu: ,06 kg
• Čistá hmotnosť: ,06 kg

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 99466 5
• Množstvo: 4
• Dĺžka (cm): 25,2 cm
• Šírka (cm): 15 cm

• Výška (cm): 12 cm
• Celková hmotnosť: ,56 kg
• Hmotnosť obalu: ,08 kg
• Čistá hmotnosť: ,48 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 99466 2
• Množstvo: 24
• Dĺžka (cm): 26 5 cm
• Šírka (cm): 32 cm
• Výška (cm): 39,3 cm
• Celková hmotnosť: 3 92 kg
• Hmotnosť obalu: ,52 kg
• Čistá hmotnosť: 3.4 kg
•

Technické údaje
Digitálny FM vysielač
Celofrekvenčný  
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