
 

 

Philips
Autós töltő

iPod-hoz

SJM3123
Az iPod töltése

utazás közben
Biztosítsa az iPod folyamatos töltését autóban vagy hajón. Élvezze a korlátlan lejátszási 
időt. Soha többé nem kell megszakítania a zenehallgatást.

Engedje, hogy a zene elkísérje
• Töltse a készüléket 12 V-os aljzatból

Élvezze a könnyű használatot!
• Plug & Play a könnyű használat kedvéért
• LED-es töltéskijelző a gyors helyzetfelméréshez

Óvja iPod készülékét az elektromos károsodástól
• Védelemmel ellátott töltőáramkör



 Plug & Play
A Plug & Play technika segítségével a berendezések 
könnyen, rövid idő alatt csatlakoztathatók 
egymáshoz.

LED-es töltéskijelző

Ez a LED kijelző folyamatosan jelzi, hogy az egység 
tölt.

Töltse a készüléket 12 V-os aljzatból
Biztonságosan töltse fel és működtesse iPod 
készülékét bármilyen 12 V-os csatlakozóaljzatból, 
hogy valóban korlátlan lejátszási idő álljon 
rendelkezésére.

Védelemmel ellátott töltőáramkör
A védelemmel ellátott töltőáramkör egy visszaállító 
biztosíték segítségével megakadályozza az iPod 
készülék túltöltését.
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Csomagolás
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98856 8
• Hosszúság: 24,1 cm
• Szélesség: 10,2 cm
• Magasság: 4,1 cm
• Bruttó tömeg: 0,08 kg
• Önsúly: 0,02 kg
• Nettó tömeg: 0,06 kg

Belső karton
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98856 5
• Mennyiség: 4
• Hossz (cm): 17,7 cm
• Szélesség (cm): 11 cm

• Magasság (cm): 25,4 cm
• Bruttó tömeg: 0,44 kg
• Önsúly: 0,08 kg
• Nettó tömeg: 0,36 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98856 2
• Mennyiség: 24
• Hossz (cm): 37,5 cm
• Szélesség (cm): 35 cm
• Magasság (cm): 28 cm
• Bruttó tömeg: 3,24 kg
• Önsúly: 0,6 kg
• Nettó tömeg: 2,64 kg
•
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