
 

Philips
Digitális FM adókészülék

iPod-hoz

SJM3130
Játssza le MP3 zenéjét az autó FM rádióján

és egyidejűleg töltse fel készülékét
Hallgasson zenét útközben iPod készülékéről az autó FM rádióján keresztül. Biztonságosan és 

könnyedén végighallgathatja teljes zenei könyvtárát. Könnyű telepítés után máris átadhatja magát a kiváló 

hangminőség élvezetének. Az eszköz egyidejűleg feltölti iPod készülékét a 12 V-os csatlakozóaljzatból.

Élvezze a tökéletes hangzást!
• Teljes frekvenciás FM hangolás

Élvezze a könnyű használatot!
• Kényelmes 3 programot tároló memória
• Plug & Play a könnyű használat kedvéért

Engedje, hogy a zene elkísérje
• Töltse a készüléket 12 V-os aljzatból
 



 3 programot tároló memória
Hangoljon rá egy előre programozott csatornára egy 
gombnyomással és élvezze a zavarmentes működést.

Teljes frekvenciás FM hangolás
Élvezze a kiváló hangzást 88,1 és 107,9 közötti 
átvitellel. Válasszon nyílt frekvenciát az interferencia 
minimálisra csökkentéséhez.

Töltse a készüléket 12 V-os aljzatból
Biztonságosan töltse fel és működtesse iPod 
készülékét bármilyen 12 V-os csatlakozóaljzatból, 
hogy valóban korlátlan lejátszási idő álljon 
rendelkezésére.

Plug & Play
A Plug & Play technika segítségével a berendezések 
könnyen, rövid idő alatt csatlakoztathatók 
egymáshoz.
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Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32199 4
• Hosszúság: 10,7 cm
• Szélesség: 24,3 cm
• Magasság: 3,3 cm
• Bruttó tömeg: 0,120 kg
• Önsúly: 0,06 kg
• Nettó tömeg: 0,06 kg

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32199 8
• Mennyiség: 4
• Hossz (cm): 25,2 cm
• Szélesség (cm): 15 cm

• Magasság (cm): 12 cm
• Bruttó tömeg: 0,56 kg
• Önsúly: 0,08 kg
• Nettó tömeg: 0,48 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32199 8
• Mennyiség: 24
• Hossz (cm): 26,5 cm
• Szélesség (cm): 32 cm
• Magasság (cm): 39,3 cm
• Bruttó tömeg: 3,92 kg
• Önsúly: 0,52 kg
• Nettó tömeg: 3,4 kg
•
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