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em wyszukiwania częstotliwości IntelliTune

ką z odtwarzacza iPod płynącą z samochodowych głośników dzięki inteligentnemu 

nsDock. Za pomocą jednego przycisku możesz wyszukać najlepszą częstotliwość 

nału do radia samochodowego, korzystając z systemu IntelliTune. Bezpieczne ładuj 

od w podstawce dokującej i ustawiaj w odpowiedniej pozycji.

 się odtwarzaczem iPod w samochodzie
syłanie dźwięku z innych urządzeń przez gniazdo Aux-In
ącz urządzenie za pomocą samochodowego gniazda Aux-In lub magnetofon kasetowy poprzez 
do AV-Out
zdo AV-Out umożliwia oglądanie filmów za pomocą samochodowego zestawu 
owizualnego
ajnik FM przesyła sygnał audio do radia samochodowego
wymaga instalacji

 wyszukiwania częstotliwości FM IntelliTune
em IntelliTune wyszukuje odpowiednią częstotliwość FM już po jednym kliknięciu
liwość zaprogramowania 4 stacji FM w celu ich szybkiego wybierania

dny dostęp
ieczny uchwyt samochodowy z elastycznym ramieniem i obrotową podstawką dokującą
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Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,7 x 18,4 x 5,08 cm
• Waga brutto: 0,28 kg
• Waga netto: 0,15 kg
• Ciężar opakowania: 0,13 kg
• EAN: 87 12581 43223 2
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton wewnętrzny
• Waga brutto: 1,76 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

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

• Waga netto: 0,90 kg
• Ciężar opakowania: 0,86 kg
• GTIN: 1 87 12581 43223 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 12,08 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

39,4 x 12,5 x 42 cm
• Waga netto: 5,40 kg
• Ciężar opakowania: 6,68 kg
• GTIN: 2 87 12581 43223 6
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
•
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