
 

 

Philips
Cabo auxiliar de áudio

DLC2401
Desfrute da sua música num sistema estéreo de automóvel
ou em altifalantes com entrada áudio ou AUX
Liberte a sua música – ligue facilmente o seu iPhone, iPod, leitor MP3 e outros dispositivos de música 

ao seu sistema estéreo de casa ou do automóvel ou a todos os altifalantes com uma entrada áudio ou 

ligação AUX. Desfrute de um som nítido e real directamente a partir da tomada dos auscultadores de 

3,5 mm do seu dispositivo.

Desfrute da sua música em estéreo
• Cabo estéreo para todos os altifalantes com uma entrada áudio de 3,5 mm ou AUX
• Universal: funciona a partir da entrada de auscultadores de 3,5 mm do seu dispositivo

Design inteligente
• Conectores fáceis de agarrar
• Cabo extra longo para fácil acesso e comodidade



 Ficha de auscultadores universal de 3,5 
mm
Basta ligar e usar com qualquer um dos seus 
dispositivos móveis que têm ficha de auscultadores 
de 3,5 mm – iPod, iPhone, GoGear, leitores MP3, 
computadores portáteis, netbooks, telemóveis com 
leitores de música e muito mais.

Conectores fáceis de agarrar
Simples e inteligentes, as pegas de design 
ergonómico nos conectores facilitam a sua 
colocação e remoção.

Entrada estéreo de 3,5 mm ou AUX
Para utilizar no carro ou no sistema estéreo em casa, 
em altifalantes de computador ou portáteis - este 
cabo versátil liga-se a qualquer entrada estéreo ou 
AUX (entrada auxiliar) para um som nítido e sem 
estática directamente da ficha de auscultadores de 
3,5 mm do seu dispositivo.
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Compatibilidade
• Compatível com: Dispositivos com uma ficha de 

3,5 mm

Compatibilidade universal
• Qualquer dispositivo com uma ficha de 3,5 mm: 

iPod, iPhone, Leitor MP3 com uma ficha de 3,5 mm, 
leitor de CD, Leitor de DVD portátil, Netbooks, 
Qualquer dispositivo com uma ficha de 3,5 mm

Especificações dos cabos
• Comprimento: 2 m

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,5 x 15,3 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,068 kg
• Peso líquido: 0,039 kg

• Tara: 0,029 kg
• EAN: 87 12581 55852 9

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 36
• Embalagem exterior (C x L x A): 31 x 28 x 24 cm
• Peso bruto: 3,52 kg
• Peso líquido: 1,404 kg
• Tara: 2,116 kg
• GTIN: 2 87 12581 55852 3

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem interior (C x L x A): 

29,5 x 8,5 x 10,5 cm
• Peso bruto: 0,49 kg
• Peso líquido: 0,234 kg
• Tara: 0,256 kg
• GTIN: 1 87 12581 55852 6
•
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