
 

 

Philips
TransDock micro

z systemem IntelliTune

Do iPoda

DLA97878
Korzystaj z odtwarzacza iPod i ładuj go w samochodzie
z systemem wyszukiwania częstotliwości IntelliTune
Ciesz się muzyką z odtwarzacza iPod płynącą z samochodowych głośników dzięki inteligentnemu 

zestawowi TransDock micro. Za pomocą jednego przycisku możesz wyszukać najlepszą częstotliwość 

przesyłania sygnału do radia samochodowego, korzystając z systemu IntelliTune. Urządzenie 

równocześnie ładuje baterię w odtwarzaczu.

Ciesz się odtwarzaczem iPod w samochodzie
• Nadajnik FM przesyła sygnał audio do radia samochodowego
• Nie wymaga instalacji

System wyszukiwania częstotliwości FM IntelliTune
• System IntelliTune wyszukuje odpowiednią częstotliwość FM już po jednym kliknięciu
• Możliwość zaprogramowania 4 stacji FM w celu ich szybkiego wybierania

Wygodny dostęp
• Przewód o długości 1,2 m zapewnia łatwy dostęp do urządzenia w samochodzie

Zasilanie w trasie
• Ładowanie z gniazda samochodowego 12 V



 Nadajnik radia FM
Nadajnik FM przesyła bezprzewodowo zawartość 
audio z odtwarzacza do radia samochodowego, 
korzystając z otwartego pasma FM, umożliwiając 
słuchanie muzyki w trasie.

Nie wymaga instalacji
Szybki i łatwy w użyciu, nie wymaga żadnej 
dodatkowej instalacji. Wystarczy go podłączyć do 
dowolnego gniazda 12 V w samochodzie i gotowe.

System wyszukiwania częstotliwości 
IntelliTune
Po dotknięciu przycisku system IntelliTune 
przeszuka pasmo w celu znalezienia odpowiednich 
częstotliwości FM. Od razu poznasz, na którą stację 
się przełączyć, aby przesłać zawartość audio do radia 
samochodowego.

Ładowanie z gniazda samochodowego 
12 V
Po podłączeniu małej ładowarki do gniazda 
samochodowego 12 V można do niej podłączyć 
urządzenie, aby je naładować w trasie.
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Zalety
• Waga brutto: 0,18 kg •
Zgodność
• Zgodność: iPod

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: Odtwarzacz iPod ze złączem 

dokowania

Nadajnik FM
• Domyślne stacje radiowe: 88,1, 94,9, 100,9, 

107,9 MHz
• Regulacja częstotliwości: 0,1 Hz
• Zakres częstotliwości: 88,1–107,9
• Pasmo przenoszenia: 20 Hz–15 kHz
• Modulacja: UKF Stereo

Zasilanie
• Prąd wejściowy: < 300 mA przy napięciu stałym 

12 V~16 V
• Napięcie wejściowe: 12–16 V DC

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

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

• Ciężar opakowania: 0,1 kg
• Waga netto: 0,08 kg
• EAN: 87 12581 43225 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister

Karton wewnętrzny
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

38,6 x 12,2 x 20,32 cm
• Waga brutto: 1,16 kg
• Ciężar opakowania: 0,68 kg
• Waga netto: 0,48 kg
• GTIN: 1 87 12581 43225 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

39,4 x 38,1 x 42 cm
• Waga brutto: 8,48 kg
• Ciężar opakowania: 5,6 kg
• Waga netto: 2,88 kg
• GTIN: 2 87 12581 43225 0
• Liczba opakowań konsumenckich: 36
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