
 

Philips
TransDock

cu IntelliTune
Pentru iPod

DLA93050
Folosiţi, încărcaţi şi montaţi iPod-ul în maşină
plus detector de frecvenţe IntelliTune
Bucuraţi-vă de iPod-ul dumneavoastră cuplându-l la sistemul stereo al maşinii cu ajutorul portului 

inteligent TransDock. Tehnologia one-touch IntelliTune găseşte frecvenţa ideală pentru transmiterea 

datelor de pe iPod prin radioul FM al automobilului dumneavoastră. Adăposteşte şi încarcă în condiţii 

de securitate iPod-ul, rotindu-l pentru o poziţionare convenabilă.

Bucuraţi-vă de iPod în mașină
• Transmiteţi informaţiile audio de pe alte dispozitive prin portul Aux-In
• Conectaţi-vă la portul aux-in sau platforma de casete a mașinii prin AV-Out
• Vizionaţi clipuri video în sistemul de divertisment al mașinii, prin AV-Out
• Transmiţătorul FM redă fișierele audio la radioul FM din mașină
• Nu este nevoie de instalare

Detector de frecvenţe FM IntelliTune
• IntelliTune găsește frecvenţe FM libere cu un singur clic
• 4 frecvenţe FM prereglabile pentru a fi ușor reutilizate

Acces confortabil
• Suport auto sigur, cu gât flexibil și suport rotativ

Energie la drum
• Încărcare de la priză de 12 V
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Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

12,7 x 18,4 x 5,08 cm
• Greutate brută: 0,28 kg
• Greutate netă: 0,15 kg
• Greutate proprie: 0,13 kg
• EAN: 87 12581 43223 2
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie interioară
• Greutate brută: 1.76 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 38,6 x 10,7 x 20,3 cm

• Greutate netă: 0,90 kg
• Greutate proprie: 0,86 kg
• GTIN: 1 87 12581 43223 9
• Număr de ambalaje: 6

Cutie exterioară
• Greutate brută: 12,08 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 39,4 x 12,5 x 42 cm
• Greutate netă: 5,40 kg
• Greutate proprie: 6,68 kg
• GTIN: 2 87 12581 43223 6
• Număr de ambalaje: 36
•
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