
 

Philips
TransDock

IntelliTune frekvenciakeresővel

iPod-hoz

DLA93050
iPod lejátszásra és töltésre is alkalmas autós tartóegység
IntelliTune frekvenciakeresővel
Az intelligens TransDock segítségével autója sztereó hangszóróin keresztül élvezheti az iPod készülék 

hangját. Az egyérintéses IntelliTune technológia megkeresi az ideális frekvenciát az iPod tartalom FM-

autórádión keresztül történő lejátszásához. Nem csupán a megfelelő helyzetbe forgathatja és 

biztonságos módon rögzítheti, de fel is töltheti iPod készülékét.

Élvezze iPod készülékét az autóban
• Más eszközök audiofájljainak továbbítása az Aux-In csatlakozón keresztül
• Csatlakoztassa az autó Aux-in vagy kazettás egységét az AV-Out csatlakozón keresztül
• Nézze a videókat az autós szórakoztató rendszeren keresztül az AV-Out csatlakozónak 

köszönhetően
• Hangátvitel az autó FM rádiókészülékén keresztül FM adókészülékkel
• Telepítést nem igényel

IntelliTune FM frekvenciakereső
• Az IntelliTune egy gombnyomással megtalálja a szabad FM frekvenciákat
• 4 programozható FM frekvencia tárolása az egyszerű előhíváshoz

Könnyen hozzáférhető
• Biztonságos autós állvány rugalmas nyakkal és forgatható tartóegységgel

Tápellátás útközben
• Töltse a készüléket 12 V-os aljzatból
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Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

12,7 x 18,4 x 5,08 cm
• Bruttó tömeg: 0,28 kg
• Nettó tömeg: 0,15 kg
• Önsúly: 0,13 kg
• EAN: 87 12581 43223 2
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia

Belső karton
• Bruttó tömeg: 1,76 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

38,6 x 10,7 x 20,3 cm

• Nettó tömeg: 0,90 kg
• Önsúly: 0,86 kg
• GTIN: 1 87 12581 43223 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 6

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 12,08 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

39,4 x 12,5 x 42 cm
• Nettó tömeg: 5,40 kg
• Önsúly: 6,68 kg
• GTIN: 2 87 12581 43223 6
• Fogyasztói csomagolások száma: 36
•

Műszaki adatok
TransDock
IntelliTune frekvenciakeresővel iPod-hoz 
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