
 

 

Philips
Carregador para 
automóvel

Para iPod

SJM3123
Carregue o seu iPod

em movimento
Mantenha o seu iPod carregado no automóvel ou num barco. Desfrute de tempo de 
reprodução ilimitado. Agora, a música nunca tem de parar.

Mantenha a música em movimento
• Carregamento em tomadas de 12 V

Desfrute de um funcionamento fácil
• Plug and play para utilização fácil
• Indicador LED de energia, para confirmação com um rápido olhar

Proteja o seu iPod contra danos eléctricos
• Circuitos de carga protectores



 Plug and play
O Plug and play proporciona uma instalação fácil de 
componentes sem demorar muito tempo.

Indicador LED de energia

Este indicador LED confirma rapidamente se a 
unidade está a carregar.

Carregamento em tomadas de 12 V
Carregue de forma segura o seu iPod a partir de 
qualquer tomada de 12 V para tempo de reprodução 
ilimitado.

Circuitos de carga protectores
Com um termistor, os circuitos de carga 
protectores evitam que o iPod sobrecarregue.
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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98856 8
• Comprimento: 24,1 cm
• Largura: 10,2 cm
• Altura: 4,1 cm
• Peso Bruto: 0,08 kg
• Tara: 0,02 kg
• Peso Líquido: 0,06 kg

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98856 5
• Quantidade: 4
• Comprimento (cm): 17,7 cm
• Largura (cm): 11 cm

• Altura (cm): 25,4 cm
• Peso Bruto: 0,44 kg
• Tara: 0,08 kg
• Peso Líquido: 0,36 kg

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98856 2
• Quantidade: 24
• Comprimento (cm): 37,5 cm
• Largura (cm): 35 cm
• Altura (cm): 28 cm
• Peso Bruto: 3,24 kg
• Tara: 0,6 kg
• Peso Líquido: 2,64 kg
•

Especificações
Carregador para automóvel
Para iPod  
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