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Indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94837 1
• Længde: 16.2 cm
• Bredde: 8 cm
• Højde: 6,3 cm
• Bruttovægt: .46 kg
• Taravægt: .12 kg
• Nettovægt: 0.34 kg

Indvendig emballage
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95987 2
• Mængde: 3
• Længde (cm): 25.1 cm
• Bredde (cm): 17.5 cm

• Højde (cm): 17.2 cm
• Bruttovægt: 1,54 kg
• Taravægt: 0,16 kg
• Nettovægt: 1.38 kg

Ydre indpakning
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95988 9
• Mængde: 12
• Længde (cm): 36,3 cm
• Bredde (cm): 26,6 cm
• Højde (cm): 38,4 cm
• Bruttovægt: 6,7 kg
• Taravægt: ,58 kg
• Nettovægt: 6,12 kg
•

Tilbehørssæt
Digital lyd  

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2007-10-11

Version: 1.0

12 NC: 9082 100 07275
EAN: 87 10895 94837 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
SJM48

Interess

Beskytten
Det beskytt
integreret i 
foregående

Dockings
Denne dock
data til og f
enheden.

Fjernbetj
Fjernbetjeni
musikafspil

A/V-kabe
Lyd/videoka
musikafspil
kan lytte til

Mini-USB
Dette mini-
musikafspil
downloade 
01/10

ante pro

de etui m
ende etui in
tekstilovert
 og lydstyrk

tation til 
ingstation g
ra din digita

ening
ng gør det 
ler på tværs

l
blet gør de
ler til et TV 
 musik via d

-kamera
USB-kabel g
ler til et dig
eller gemm
ed knapper
deholder knapper, der er 

rækket, bl.a play/pause, næste/
e op/ned

synkr. og opladning
ør det muligt nemt at overføre 
le musikafspiller og oplade 

muligt at betjene din digitale 
 af et lokale.

t muligt at slutte din digitale 
eller hjemmestereoanlæg, så du 
isse systemer.

kabel
ør det muligt at slutte din digitale 

italt kamera, så du nemt kan 
e billeder på musikafspilleren
dukter

http://www.philips.com

