
 

 

Philips
AUX-kabel

DLC2401
Muziek luisteren via de autoradio

of luidsprekers via een lijningang of AUX-aansluiting
Geef uw muziek de vrijheid – sluit uw iPhone, iPod, MP3-speler of een ander muziekapparaat eenvoudig 

aan op uw stereo-installatie thuis of in de auto, of een willekeurige luidspreker via een lijningang of 

AUX-aansluiting. Heldere en levendige audio, via de 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting van uw apparaat.

In stereo van muziek genieten
• Universeel: werkt via de hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op uw apparaat
• Stereokabel voor 3,5 mm lijningang- of AUX-aansluiting voor alle typen luidsprekers

Slank design
• Ergonomische aansluitingen voor eenvoudig aansluiten
• Extra lange kabel voor flexibel gebruik zonder gedoe



 Universele hoofdtelefoonaansluiting van 
3,5 mm
Sluit al uw mobiele apparaten met een 
hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm aan: iPod, 
iPhone, GoGear, MP3-spelers, laptops, netbooks, 
muziektelefoons en meer.

Ergonomische aansluitingen
Eenvoudig en doordacht: extra gemakkelijk 
aansluiten en verwijderen dankzij het ergonomische 
ontwerp.

Extra lange kabel
Soms hebt u voor het gemak een langere kabel nodig

Stereo 3,5 mm of AUX-kabel
Deze veelzijdige kabel kan worden gebruikt met uw 
stereo thuis of in de auto, of met draagbare of 
computerluidsprekers. U kunt deze aansluiten op de 
stereolijningang- of AUX-aansluiting voor een 
helder, prachtig geluid rechtstreeks via de 3,5 mm 
hoofdtelefoonaansluiting van uw apparaat.
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Kabelspecificaties
• Lengte: 2 m

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Doos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,5 x 15,3 x 2,5 cm
• Brutogewicht: 0,068 kg
• Nettogewicht: 0,039 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,029 kg
• EAN: 87 12581 55852 9

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 36

• Omdoos (L x B x H): 31 x 28 x 24 cm
• Brutogewicht: 3,52 kg
• Nettogewicht: 1,404 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,116 kg
• GTIN: 2 87 12581 55852 3

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 29,5 x 8,5 x 10,5 cm
• Brutogewicht: 0,49 kg
• Nettogewicht: 0,234 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,256 kg
• GTIN: 1 87 12581 55852 6
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