
 

 

Philips
Зарядно устройство за 
автомобил

За iPod

SJM3123
Зареждайте своя iPod

на път
Зареждайте своя iPod си в колата или на яхтата. Насладете се на неограничено 
време на използване. Сега музиката вече никога не трябва да спира.

Поддържайте музиката да свири
• Зареждане от източник на 12V

Лесно управление
• Plug and play за лесно използване
• Светодиоден индикатор за захранване, който дава потвърждение от пръв поглед

Предпазете iPod от електрически повреди
• Схемно реализирана защита при зареждане



 Plug and Play
Plug and play осигурява лесно инсталиране на 
компонентите без времепоглъщащи операции.

светодиоден индикатор за захранване

Този светодиоден индикатор потвърждава от 
пръв поглед, че устройството зарежда.

Зареждане от източник на 12V
Безопасно зареждане и захранване на вашия iPod 
от всеки адаптер за 12V, което позволява 
неограничено време за възпроизвеждане.

Схемно реализирана защита при 
зареждане
Схемно реализираната защита при зареждане 
използва автоматичен предпазител, за да не 
позволи зареждането на вашия iPod до 
недопустимо високо ниво.
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Опаковка
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98856 8
• Дължина: 24,1 см
• Ширина: 10,2 см
• Височина: 4,1 см
• Бруто тегло: 0,08 кг
• Тегло на опаковката: 0,02 кг
• Нето тегло: 0,06 кг

Вътрешен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98856 5
• Количество: 4
• Дължина (см): 17,7 см
• Ширина (см): 11 см

• Височина (см): 25,4 см
• Бруто тегло: 0,44 кг
• Тегло на опаковката: 0,08 кг
• Нето тегло: 0,36 кг

Външен кашон
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98856 2
• Количество: 24
• Дължина (см): 37,5 см
• Ширина (см): 35 см
• Височина (см): 28 см
• Бруто тегло: 3,24 кг
• Тегло на опаковката: 0,6 кг
• Нето тегло: 2,64 кг
•
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