
 

 

Philips
TransDock micro

med IntelliTune
För iPhone

DLA44000
Spela och ladda iPhone i bilen

med frekvenssökning via IntelliTune
Lyssna på iPhone-musik i bilstereon utan att behöva göra någon installation! IntelliTune-
tekniken hittar den perfekta frekvensen för att sända iPhone-musiken via bilens FM-radio. 
Dessutom laddas din iPhone när den är ansluten.

Lyssna på iPhone i bilen
• Med FM-sändaren går ljudet över bilens FM-radio
• Ingen installation behövs
• Särskild avskärmning för iPhone-användning

IntelliTune FM-frekvenssökare
• IntelliTune söker öppna FM-frekvenser med en enda knapptryckning
• 4 programmerbara FM-förval för enkel återanvändning

Bekvämt och lätthanterligt
• Kabel på 1,2 m för enkel åtkomst till enheten i bilen

Ström i bilen
• Ladda från 12 V-uttaget i bilen



 IntelliTune-frekvenssökare
Med en enda knapptryckning avsöker IntelliTune 
radiovågorna efter öppna FM-frekvenser. Du får 
direkt reda på vilken station du ska ställa in för 
sändningen av musik från enheten över bilens FM-
radio.

FM-sändare för bilstereo
Med FM-sändaren går ljudet trådlöst från enheten 
över bilens radio, på en öppen FM-frekvens, så att du 
kan njuta av din musik när du är på resande fot.

Ingen installation behövs
Den är enkel att använda, så du kommer igång 
snabbt. Ingen särskild installation behövs. Anslut den 
helt enkelt till bilens 12V-uttag, direkt från 
förpackningen.

Avskärmad för iPhone-användning
Produkten har en särskild avskärmning mot 
signalstörningar från mobiltelefoner. Det är särskilt 
viktigt när du använder din iPhone med FM-sändaren 
eftersom du då kan ringa och ta emot samtal med din 
iPhone utan att skapa störningar på bilens FM-radio.

Ladda från 12 V-uttaget i bilen
Du kan ansluta den kompakta laddaren till bilens 
12 V-uttag och enkelt och bekvämt ladda enheten 
under resan.
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Funktioner
• Förpackningens mått (B x H x D): • Antal konsumentförpackningar: 6
•

Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPod

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod med dockningsanslutning

FM-sändare
• Förinställda frekvenser: 88,1, 94,9, 100,9, 

107,9 MHz
• Frekvensjustering: 0,1 Hz
• Frekvensintervall: 88,1 - 107,9
• Frekvensomfång: 20 Hz  15 kHz
• Modulering: FM-stereo

Effekt
• Ingående ström: < 300 mA vid 12~16 V DC
• Ingående spänning: 12 - 16 V DC

Förpackningens mått

14,7 x 19 x 6,4 cm
• Bruttovikt: 0,299 kg
• Nettovikt: 0,04 kg
• Taravikt: 0,259 kg
• EAN: 87 12581 43224 9
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Blister

Yttre kartong
• Bruttovikt: 6,305 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 52,1 x 30,2 x 40,1 cm
• Nettovikt: 1,44 kg
• Taravikt: 4,865 kg
• GTIN: 2 87 12581 43224 3
• Antal konsumentförpackningar: 36

Inre kartong
• Bruttovikt: 1,043 kg
• Inre kartong (L x B x H): 29 x 16,3 x 18,3 cm
• Nettovikt: 0,24 kg
• Taravikt: 0,803 kg
• GTIN: 1 87 12581 43224 6
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