
 

 

Philips
TransDock micro

с IntelliTune
За iPhone

DLA44000
Възпроизвеждане и зареждане на iPhone в колата
с автоматично намиране на честоти IntelliTune
Слушайте музика от iPhone през стереоуредбата на автомобила, без да е нужно инсталиране. 

Технологията IntelliTune с едно натискане на бутон намира най-добрата честота за предаване 

от iPhone към FM радиото на колата. При това зарежда iPhone, докато е свързан.

Радвайте се на iPhone в автомобила си
• FM предавателят прехвърля аудиосигнала през FM радиото на колата
• Няма нужда от инсталиране
• Специално екраниране за използване с iPhone

Намиране на FM честоти IntelliTune
• IntelliTune намира свободни FM честоти с едно щракване
• 4 програмируеми FM настройки за лесно запомняне

Удобен достъп
• Кабел 4 фута (1,2 м) за лесен достъп до устройството ви в автомобила

Захранване на пътя
• Зареждане от 12 V извод в кола



 Намиране на честоти IntelliTune
С едно натискане на бутон IntelliTune сканира 
ефира, за да открие свободни FM честоти. 
Моментално ще разберете на коя станция да 
настроите FM радиото за предаване на аудио 
съдържанието от устройството ви към 
авторадиото.

Автомобилен FM (УКВ) предавател
FM предавателят прехвърля безжично аудио 
съдържанието от устройството ви към радиото 
на автомобила, като използва свободна честота, 
така че да слушате музика на път.

Няма нужда от инсталиране
Използването е лесно и бързо, няма нужда от 
специално инсталиране. Само го включете в 
гнездо за 12 V и сте готови - още с изваждането 
от опаковката.

Екраниран за използване с iPhone
Продуктът осигурява специално екраниране 
срещу смущения от сигнали на мобилни 
телефони. Това е особено важно, когато се 
използва iPhone с FM предавател, защото 
позволява да правите и получавате повиквания 
без създаване на допълнителни смущения по FM 
радиото на колата ви.

Зареждане от 12 V извод в кола
Компактното зарядно се включва в 12 V извод на 
кола и се свързва с устройството ви за лесно и 
удобно зареждане по време на пътуване.
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Акценти
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): •
Съвместимост
• Съвместимост: iPhone, iPod

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod със съединител за докинг 
станция

FM предавател
• Фабрично настроени честоти: 88.1, 94.9, 100.9, 

107.9 MHz
• Настройване на честота: 0,1 Hz
• Честотен диапазон: 88,1 - 107,9
• Честотен обхват: 20 Hz - 15 kHz
• Модулация: FM стерео

Мощност
• Входен ток: < 300 mA при DC 12 V / ~16 V
• Входно напрежение: 12 - 16 V DC

Габарити на опаковката

14,7 x 19 x 6,4 см
• Бруто тегло: 0,299 кг
• Нето тегло: 0,04 кг
• Тегло с опаковката: 0,259 кг
• EAN: 87 12581 43224 9
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Блистер

Външен кашон
• Бруто тегло: 6,305 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 52,1 x 30,2 x 40,1 см
• Нето тегло: 1,44 кг
• Тегло с опаковката: 4,865 кг
• GTIN: 2 87 12581 43224 3
• Брой потребителски опаковки: 36

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 1,043 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 29 x 16,3 x 18,3 см
• Нето тегло: 0,24 кг
• Тегло с опаковката: 0,803 кг
• GTIN: 1 87 12581 43224 6
• Брой потребителски опаковки: 6
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