
 

 

Philips
AUX-ljudkabel

DLC2401
Lyssna på musik i bilstereo

eller högtalare med line-in eller AUX
Släpp loss din musik – anslut enkelt din iPhone, iPod, MP3-spelare eller annan musikenhet 
till bil- eller hemmastereon eller till högtalare med line-in- eller AUX-anslutning. Lyssna på 
klart, äkta ljud direkt från enhetens 3,5 mm hörlursuttag.

Lyssna på musik i stereo
• Universell: fungerar via enhetens 3,5 mm hörlursuttag
• Stereokabel för högtalare med en 3,5 mm line-in- eller AUX-kabel

Smart design
• Greppvänliga kontakter för enkel anslutning
• Extra lång kabel för enkel åtkomst och bekvämlighet



 3,5 mm universalhörlursuttag
Kan användas med alla mobila enheter som har ett 
3,5 mm hörlursuttag – iPod, iPhone, GoGear, MP3-
spelare, bärbara datorer, netbooks, musiktelefoner 
med flera – genom Plug and Play.

Greppvänliga kontakter
De enkla och smarta ergonomiskt utformade 
greppen på kontakterna gör dem lättare att sätta i 
och dra ur.

Extra lång kabel
Ibland är en längre kabel precis vad du behöver för 
att få bättre åtkomst och ökad bekvämlighet

Stereo 3,5 mm eller AUX-kabel
Den här mångsidiga kabeln kan användas till bil- eller 
hemmastereon, datorn eller bärbara högtalare via 
line-in- eller AUX-anslutning (extraingång) så att du 
får ett klart, brusfritt ljud direkt från enhetens 
3,5 mm-hörlursuttag.
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Kabelspecifikationer
• Längd: 2 m

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Låda
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,5 x 15,3 x 2,5 cm
• Bruttovikt: 0,068 kg
• Nettovikt: 0,039 kg
• Taravikt: 0,029 kg
• EAN: 87 12581 55852 9

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 36

• Yttre kartong (L x B x H): 31 x 28 x 24 cm
• Bruttovikt: 3,52 kg
• Nettovikt: 1,404 kg
• Taravikt: 2,116 kg
• GTIN: 2 87 12581 55852 3

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 29,5 x 8,5 x 10,5 cm
• Bruttovikt: 0,49 kg
• Nettovikt: 0,234 kg
• Taravikt: 0,256 kg
• GTIN: 1 87 12581 55852 6
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