
 

Philips
Transmissor FM digital

Para iPod

SJM3130
Reproduza música MP3 no rádio FM do seu automóvel
e carregue também o leitor
Desfrute do seu iPod através do rádio FM do seu automóvel em movimento. Ouça toda 
a sua colecção de música de forma segura e fácil. Desfrute de qualidade de som superior 
com instalação sem esforço. Também carrega o seu iPod através da tomada de 12 V.

Desfrute de som de qualidade superior
• Sintonia FM de frequência total

Desfrute de um funcionamento fácil
• 3 práticas memórias predefinidas
• Plug and play para utilização fácil

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



 3 memórias predefinidas
Sintonize um canal pré-programado com o toque de 
um botão para funcionamento sem interferências.

Sintonia FM de frequência total
Desfrute da fantástica qualidade de som com uma 
transmissão entre 88.1 e 107.9. Escolha uma 
frequência aberta para o mínimo de interferência.

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.

Plug and play
O Plug and play proporciona uma instalação fácil de 
componentes sem demorar muito tempo.
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Embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32199 4
• Comprimento: 10,7 cm
• Largura: 24,3 cm
• Altura: 3,3 cm
• Peso Bruto: 0,120 kg
• Tara: 0,06 kg
• Peso Líquido: 0,06 kg

Embalagem Interior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32199 8
• Quantidade: 4
• Comprimento (cm): 25,2 cm
• Largura (cm): 15 cm

• Altura (cm): 12 cm
• Peso Bruto: 0,56 kg
• Tara: 0,08 kg
• Peso Líquido: 0,48 kg

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 2 87 12581 32199 8
• Quantidade: 24
• Comprimento (cm): 26,5 cm
• Largura (cm): 32 cm
• Altura (cm): 39,3 cm
• Peso Bruto: 3,92 kg
• Tara: .52 kg
• Peso Líquido: 3,4 kg
•

Especificações
Transmissor FM digital
Para iPod  
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