
 

 

Philips
Oplader voor in de auto

Voor de iPod

SJM3123
Laad uw iPod op

onderweg
Laad uw iPod op in uw auto of op uw boot. Profiteer van een onbeperkte afspeeltijd. Nu 
hoeft de muziek nooit meer te stoppen.

De muziek blijft komen
• Opladen vanaf een 12V-aansluitingspunt

Geniet van de eenvoudige bediening
• Plug & Play voor gebruiksgemak
• LED-vermogenindicator voor duidelijkheid in één oogopslag

Bescherm uw iPod tegen schade aan de elektronica
• Beschermende oplaadcircuits



 Plug & Play
Dankzij Plug & Play kunt u de componenten 
eenvoudig en snel installeren.

LED-vermogenindicator

Met de LED-indicator ziet u in één oogopslag dat de 
eenheid wordt opgeladen.

Opladen vanaf een 12V-aansluitingspunt
Een veilige manier voor het opladen en voeden van 
uw iPod vanaf ieder 12V-aansluitingspunt. U kunt 
genieten van een onbeperkte afspeelduur!

Beschermende oplaadcircuits
Door de beschermende oplaadcircuits kan uw iPod 
niet worden overladen door een zelfherstellende 
zekering.
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Verpakking
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98856 8
• Lengte: 24,1 cm
• Breedte: 10,2 cm
• Hoogte: 4,1 cm
• Brutogewicht: 0,08 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,02 kg
• Nettogewicht: 0,06 kg

Binnendoos
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98856 5
• Hoeveelheid: 4
• Lengte (cm): 17,7 cm
• Breedte (cm): 11 cm

• Hoogte (cm): 25,4 cm
• Brutogewicht: 0,44 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,08 kg
• Nettogewicht: 0,36 kg

Omdoos
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98856 2
• Hoeveelheid: 24
• Lengte (cm): 37,5 cm
• Breedte (cm): 35 cm
• Hoogte (cm): 28 cm
• Brutogewicht: 3,24 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,6 kg
• Nettogewicht: 2,64 kg
•

Specificaties
Oplader voor in de auto
Voor de iPod  
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