Philips
Kit de accesorii

Sunet digital
SJM4800

Tot ce vă trebuie pentru playerul
dvs. audio digital
Kitul complet include carcasă de protecţie cu butoane, cablu audio și staţie de andocare
pentru sincronizare și încărcare. Destinat modelelor HDD1420/1430/1620/1630.
Totul într-un singur kit
• Carcasă cu funcţii de control integrate în învelișul din material textil
• Andocare pt. sincronizare și încărcare
• Cablul audio conectează staţia de andocare la sistemul stereo personal

SJM4800/10

Kit de accesorii
Sunet digital

Specificaţii

Caracteristici principale produs

Ambalaj
•
•
•
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94831 9
Greutate brută: .46 kg
Înălţime: 16.3 cm
Lungime: 16,2 cm
Greutate netă: .34 kg
Greutate ambalaje: .34 kg
Lăţime: 8 cm

Cutie interioară
•
•
•
•

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95985 8
Greutate brută: 1,54 kg
Înălţime (cm): 17,2 cm
Lungime (cm): 25,1 cm

•
•
•
•

Greutate netă: 1.38 kg
Cantitate: 3
Greutate ambalaje: .16 kg
Lăţime (cm): 17,5 cm

Cutie exterioară
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantitate: 12
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95986 5
Greutate brută: 6,7 kg
Înălţime (cm): 37,5 cm
Lungime (cm): 36,4 cm
Greutate netă: 6,12 kg
Greutate ambalaje: .58 kg
Lăţime (cm): 26.5 cm

•
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Carcasă de protecţie cu butoane
Această carcasă de protecţie dispune de controale
integrate în învelișul textil, inclusiv de redare/pauză, salt
înainte/înapoi și creștere/scădere volum
Andocare pt. sincronizare și încărcare
Această staţie de andocare vă permite să transferaţi cu
ușurinţă date către și de la playerul muzical digital,
precum și să încărcaţi unitatea dvs.
Cablu audio
Cablul audio vă permite să conectaţi staţia de andocare
la sistemul stereo personal, astfel încât să puteţi asculta
muzică prin intermediul acestuia.

