
 

 

Philips
TransDock

met IntelliTune
Voor de iPod

DLA93050
Uw iPod bevestigen, afspelen en opladen in de auto
met IntelliTune-frequentiezoeker
Met de handige TransDock micro kunt u naar uw iPod luisteren via de stereo-installatie van uw auto. 

IntelliTune is eenvoudig te gebruiken en zoekt de ideale frequentie voor de overdracht van het iPod-

signaal naar de FM-autoradio. Uw iPod blijft veilig op zijn plaats, wordt tegelijkertijd opgeladen en is 

draaibaar voor optimale positionering.

iPod beluisteren in de auto
• Verzend het geluid van andere apparaten via de AUX-ingang
• Sluit uw apparaat via de AV-uitgang aan op de AUX-ingang van uw auto of cassettedeck
• Bekijk video's op het entertainmentsysteem in uw auto via de AV-uitgang
• De FM-zender zendt audio uit via uw autoradio
• Geen installatie vereist

IntelliTune FM-frequentiezoeker
• IntelliTune vindt open FM-frequenties met één klik
• 4 programmeerbare FM-voorkeurzenders zodat u de zenders eenvoudig kunt terugvinden

Alle functies bij de hand
• Veilige bevestiging voor in de auto met een flexibele arm en draaibaar oplaadstation

Power voor onderweg
• Opladen vanaf een 12V-aansluitingspunt
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Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,7 x 18,4 x 5,08 cm
• Brutogewicht: 0,28 kg
• Nettogewicht: 0,15 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,13 kg
• EAN: 87 12581 43223 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Binnendoos
• Brutogewicht: 1,76 kg
• Binnendoos (L x B x H): 38,6 x 10,7 x 20,3 cm

• Nettogewicht: 0,90 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,86 kg
• GTIN: 1 87 12581 43223 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Brutogewicht: 12,08 kg
• Omdoos (L x B x H): 39,4 x 12,5 x 42 cm
• Nettogewicht: 5,40 kg
• Gewicht van de verpakking: 6,68 kg
• GTIN: 2 87 12581 43223 6
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
•

Specificaties
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