
 

 

Philips
Поставка за iPod/iPhone

DCK3061
Поставете своя iPod и iPhone

и възпроизвеждайте мултимедия от системата за домашно кино

Компактната докинг станция Philips DCK3061 ви дава възможност да използвате 
мултимедийно съдържание от iPod/iPhone в системи за домашно кино и аудио системи 
Philips. Безопасно поема и зарежда устройството iPod или iPhone за ваше удобство.

Слушайте силно съдържанието от вашия iPod/iPhone у дома
• Възпроизвеждайте музика, филми и снимки от вашия iPod/iPhone

Лесна употреба
• Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone



 Възпроизвеждайте мултимедия (iPod/
iPhone)

Възпроизвеждайте музика, филми и снимки от 
вашия iPod/iPhone

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с 
калъфа

Интелигентно проектираният порт за поставяне 
на тази докинг станция поема без проблем всеки 
iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо 
повече, той работи дори когато повечето 
защитни калъфи са поставени – просто поставете 
вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече 
можете да слушате любимата си музика, без да се 
притеснявате.

Слушайте и зареждайте вашия iPod/
iPhone

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, 
докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката 
ви позволява да свържете вашето портативно 
устройство директно с докинг системата за 
забавления, за да слушате любимата си музика с 
превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия 
iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика 
без притеснения, че батерията на портативния ви 
плейър ще се изтощи. Докинг системата за 
забавления автоматично зарежда портативното 
устройство, докато то е в нея.
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Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Видео кабел

Дизайн
• Цвят: Черно
• Поддържа Apple: iPhone 2G, 3G, 3GS, 4G; iPod 

Classic, iPod Nano, iPod Touch 1-во, 2-ро, 3-то и 
4-то поколение

• Поддръжка на домашни аудиосистеми Philips: 
MBD7020, MCI8080, NP3700, NP3900, WMS8080

• Поддържащи 5.1 модели на Philips: HTB7530, 
HTB7590, HTS3563, HTS3583, HTS3593, 
HTS4561, HTS4562, HTS5561, HTS5562, 
HTS5563, HTS5581, HTS5582, HTS5583, 
HTS5591, HTS5592, HTS5593, HTS6583, 

HTS6593, HTS8562, HTS9520, HTS9540
• Поддържащи SoundBar модели на Philips: 

HTB7150, HTB9150, HTS5131, HTS7111, 
HTS7140, HTS9140

• Поддръжка на Philips SoundHubs: HTS3220, 
HTS3261, HTS3271, HTS4282, HTS7201, 
HTS7202, HTS7212

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

104 x 104 x 34,5 мм
• Тегло на изделието: 0,18 кг
• Опаковка (Ш x В x Д): 150 x 140 x 50 мм
• Тегло вкл. опаковката: 0,24 кг
•
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