
 

 

Philips
TransCast FM

Universal

DLV92009
Reproduza a sua música em qualquer rádio FM
com este transmissor FM universal
Reproduza o som do seu leitor MP3 ou de outro dispositivo de áudio em qualquer rádio 
FM -- no carro ou em casa. Transmita facilmente para qualquer frequência FM com o 
simples e intuitivo TransCast FM. Não é necessária instalação.

Ouça a sua música bem alto
• Reproduz a sua música através dos altifalantes estéreo do carro/casa
• Sintonia FM de frequência total

Desfrute de um funcionamento fácil
• Funcionamento universal



 Sintonia FM de frequência total
Desfrute da fantástica qualidade de som com uma 
transmissão entre 88.1 e 107.9. Escolha uma 
frequência aberta para o mínimo de interferência.

Funcionamento universal
O transmissor funciona com qualquer leitor de 
música digital com uma ficha de 3,5 mm.
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Compatibilidade
• Compatível com: Dispositivos com uma ficha de 

3,5 mm, iPhone, iPod, GoGear, Zune

Transmissor FM
• Ajuste de frequência: 0,1 Hz
• Limites de frequência: 88.1 - 107.9
• Modulação: FM estéreo

Acessórios
• Cabo AUX: Mini-ficha estéreo de 3,5 mm
• Pilha: AAA
• Manual de início rápido: incluído
• Manual do utilizador: incluído

Visor
• Tipo: LCD com retroiluminação

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

13 x 20 x 3 cm
• Peso bruto: 0,153 kg
• Tara: 0,038 kg

• Peso líquido: 0,115 kg
• EAN: 87 12581 48176 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Blister

Embalagem Interior
• Embalagem interior (C x L x A): 

41,1 x 21,6 x 8,5 cm
• Peso bruto: 0,9 kg
• Tara: 0,21 kg
• Peso líquido: 0,69 kg
• GTIN: 1 87 12581 48176 3
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

41,5 x 24 x 46 cm
• Peso bruto: 5,6 kg
• Tara: 1,46 kg
• Peso líquido: 4,14 kg
• GTIN: 2 87 12581 48176 0
• Número de embalagens para o consumidor: 36
•

Especificações
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