
 

 

Philips
TransDock Micro

met IntelliTune
Voor de iPod

DLA97878
Uw iPod afspelen en opladen in de auto

met IntelliTune-frequentiezoeker
Met de handige, kleine TransDock Micro kunt u uw iPod beluisteren via de stereo-installatie van uw 

auto. De eenvoudig te gebruiken IntelliTune-technologie zoekt de ideale frequentie voor de overdracht 

van het iPod-signaal naar de FM-autoradio. Eenmaal aangesloten wordt uw iPod automatisch 

opgeladen.

iPod beluisteren in de auto
• 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
• Kabel van 1,2 m voor gemakkelijke toegang tot uw apparaat in de auto

Power voor onderweg
• Opladen via de 12V-aansluiting in de auto



 FM-zender voor in de auto
De FM-zender zendt audiomateriaal van uw apparaat 
draadloos via de autoradio en met een open FM-
frequentie uit, zodat u onderweg van uw muziek 
kunt genieten.

Geen installatie vereist
Snel en gemakkelijk te gebruiken: geen aangepaste 
installatie nodig. Eenvoudig aansluiten op een 
willekeurige autoaansluiting van 12 V en u kunt 
direct beginnen.

IntelliTune-frequentiezoeker
Met één druk op de knop scant IntelliTune de golven 
om te zoeken naar open FM-frequenties. U weet 
meteen op welk station u moet afstemmen om het 
audiomateriaal van uw apparaat uit te zenden via de 
autoradio.

Opladen via de 12V-aansluiting in de 
auto
U kunt de compacte oplader aansluiten op de 12V-
uitgang in uw auto en uw apparaat probleemloos 
hierop aansluiten om het onderweg op te laden.
DLA97878/10

Kenmerken
• Brutogewicht: 0,18 kg •
Compatibiliteit
• Compatibel met: iPod

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod met basisstationaansluiting

FM-zender
• Vooraf ingestelde standaardfrequenties: 88,1, 94,9, 

100,9, 107,9 MHz
• Frequentieaanpassing: 0,1 Hz
• Frequentiebereik: 88,1 - 107,9
• Frequentierespons: 20 Hz - 15 kHz
• Modulatie: FM-zender

Vermogen
• Ingangsvermogen: < 300 mA bij 12 V ~ 16 V DC
• Ingangsspanning: 12 - 16 V DC

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

12,8 x 17,9 x 6,2 cm

• Gewicht van de verpakking: 0,1 kg
• Nettogewicht: 0,08 kg
• EAN: 87 12581 43225 6
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Blister

Binnendoos
• Binnendoos (L x B x H): 38,6 x 12,2 x 20,32 cm
• Brutogewicht: 1,16 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,68 kg
• Nettogewicht: 0,48 kg
• GTIN: 1 87 12581 43225 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 6

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 39,4 x 38,1 x 42 cm
• Brutogewicht: 8,48 kg
• Gewicht van de verpakking: 5,6 kg
• Nettogewicht: 2,88 kg
• GTIN: 2 87 12581 43225 0
• Aantal consumentenverpakkingen: 36
Publicatiedatum  
2010-05-21

Versie: 3.0.7

12 NC: 8670 000 40886
EAN: 87 12581 43225 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com

Specificaties
TransDock Micro
met IntelliTune Voor de iPod 

http://www.philips.com

