
 

Philips
Nabíjačka do automobilu

Pre iPod

SJM3123
Nabíjajte si iPod

na cesty
Váš prehrávač iPod bude v aute alebo na lodi vždy nabitý. Vychutnajte si neobmedzený 
čas prehrávania. Teraz už hudba nemusí nikdy prestať.

Nechajte hudbu plynúť
• Nabíjajte z 12V zásuvky

Vychutnajte si jednoduchú obsluhu
• Plug and play pre jednoduché používanie
• LED indikátor napájania pre okamžitú komunikáciu

Chráňte si váš iPod pred elektrickým poškodením
• Ochranný nabíjací obvod
 



 Plug and play
Plug and play ponúka jednoduchú inštaláciu 
komponentov bez časovo náročných inštalácií.

LED indikátor napájania
Tento LED indikátor okamžite potvrdí, že sa 
zariadenie nabíja.

Nabíjajte z 12V zásuvky
Bezpečne nabíjajte a napájajte prehrávač iPod z 
ľubovoľnej 12V prídavnej zásuvky a doprajte si 
neobmedzený čas prehrávania.

Ochranný nabíjací obvod
Ochranný nabíjací obvod chráni prehrávač iPod pre 
nadmerným nabitím pomocou obnoviteľnej poistky.
SJM3123/10

Hlavné prvky
Dátum vydania  
2009-08-11

Verzia: 1.2.8

12 NC: 9082 100 09414
EAN: 87 10895 98856 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Balenie
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98856 8
• Dĺžka: 24,1 cm
• Šírka: 10,2 cm
• Výška: 4.1 cm
• Celková hmotnosť: ,08 kg
• Hmotnosť obalu: ,02 kg
• Čistá hmotnosť: ,06 kg

Vnútorný kartón
• EAN/UPC/GTIN: 1 87 10895 98856 5
• Množstvo: 4
• Dĺžka (cm): 17,7 cm
• Šírka (cm): 11 cm

• Výška (cm): 25 4 cm
• Celková hmotnosť: ,44 kg
• Hmotnosť obalu: ,08 kg
• Čistá hmotnosť: ,36 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 10895 98856 2
• Množstvo: 24
• Dĺžka (cm): 37,5 cm
• Šírka (cm): 35 cm
• Výška (cm): 28 cm
• Celková hmotnosť: 3,24 kg
• Hmotnosť obalu: ,6 kg
• Čistá hmotnosť: 2,64 kg
•

Technické údaje
Nabíjačka do automobilu
Pre iPod  
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