
 

Philips
Încărcător de mașină

Pentru iPod

SJM3123
Încărcaţi-vă iPod-ul

la drum
Încărcaţi-vă iPod-ul în maşină sau ambarcaţiune. Bucuraţi-vă de durate de redare 
nelimitate. Muzica nu trebuie să se mai oprească niciodată.

Muzică non-stop
• Încărcare de la priză de 12 V

Bucuraţi-vă de operare ușoară
• Plug and play pentru facilitarea utilizării
• Indicator de alimentare cu LED pentru confirmare dintr-o singură privire

Protejaţi-vă iPod-ul de deteriorări electrice
• Circuit de încărcare cu protecţie
 



 Plug and play
Caracteristica Plug and play oferă o instalare simplă 
a componentelor fără instalări care necesită timp.

Indicator de alimentare cu LED
Acest indicator cu LED confirmă dintr-o singură 
privire că unitatea se încarcă.

Încărcare de la priză de 12 V
Încărcaţi și alimentaţi în siguranţă iPod-ul de la orice 
priză de 12 V, pentru timp de redare nelimitat.

Circuit de încărcare cu protecţie
Circuitul de încărcare cu protecţie împiedică 
supraîncărcarea iPod-ului, printr-o siguranţă 
resetabilă.
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Ambalaj
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98856 8
• Lungime: 24,1 cm
• Lăţime: 10.2 cm
• Înălţime: 4,1 cm
• Greutate brută: 0,08 kg
• Greutate ambalaje: 0,02 kg
• Greutate netă: 0,06 kg

Cutie interioară
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98856 5
• Cantitate: 4
• Lungime (cm): 17,7 cm
• Lăţime (cm): 11 cm

• Înălţime (cm): 25,4 cm
• Greutate brută: .44 kg
• Greutate ambalaje: 0,08 kg
• Greutate netă: 0,36 kg

Cutie exterioară
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98856 2
• Cantitate: 24
• Lungime (cm): 37,5 cm
• Lăţime (cm): 35 cm
• Înălţime (cm): 28 cm
• Greutate brută: 3,24 kg
• Greutate ambalaje: 0,6 kg
• Greutate netă: 2.64 kg
•
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