Philips
Комплект
принадлежности

Цифрово аудио
SJM4800

Всичко необходимо за цифровия
ви аудио плейър
Пълният комплект включва калъф с управление, поставка за синхронизиране и
зареждане. За използване с HDD1420/1430/1620/1630.
Всичко необходимо в един комплект
• Вградени управляващи функции в калъф с текстилно покритие
• Поставка за синхронизиране и зареждане
• Аудио кабелът свързва докинг станцията към всяка домашна стереоуредба
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Комплект принадлежности
Цифрово аудио

Спецификации

Акценти на продукта

Опаковка
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94831 9
Бруто тегло: 0 46 кг
Височина: 16 3 см
Дължина: 16 2 см
Нето тегло: 0 34 кг
Тегло на опаковката: 0 34 кг
Ширина: 8 см

Вътрешен кашон
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95985 8
Бруто тегло: 1,54 кг
Височина (см): 17 2 см
Дължина (см): 25 1 см

•
•
•
•

Нето тегло: 1 38 кг
Количество: 3 инча
Тегло на опаковката: 0 16 кг
Ширина (см): 17 5 см

Външен кашон
•
•
•
•
•
•
•
•

Количество: 12
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95986 5
Бруто тегло: 6,7 кг
Височина (см): 37,5 см
Дължина (см): 36,4 см
Нето тегло: 6,12 кг
Тегло на опаковката: 0 58 кг
Ширина (см): 26 5 см

•
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Предпазен калъф с бутони за управление
Този предпазен калъф разполага с вградени в
текстилното покритие бутони за управление, вкл.
възпроизвеждане/пауза, следващ/предишен и
усилване/намаляване на звука
Поставка за синхронизиране и зареждане
Тази докинг станция ви дава възможност лесно да
прехвърляте данни към и от цифровия си музикален
плейър, както и да зареждате устройството си.
Аудио кабел
Аудио кабелът ви дава възможност да свържете
докинг станцията към домашната стереоуредба и
да слушате музиката през нея.

