
 

 

Philips
Βάση για iPod/iPhone

DCK3061
Σύνδεση iPod/iPhone

για αναπαραγωγή πολυμέσων από το home cinema
Η μικρή βάση σύνδεσης DCK3061 της Philips σχεδιάστηκε έτσι ώστε να σας επιτρέπει να 
απολαμβάνετε το περιεχόμενο του iPod/iPhone σε συστήματα οικιακού κινηματογράφου και 
ηχοσυστήματα Philips. Δέχεται και φορτίζει με ασφάλεια το iPod/iPhone.

Αναπαράγετε δυνατά το περιεχόμενο του iPod / iPhone στο σπίτι
• Αναπαραγάγετε μουσική, βίντεο και φωτογραφίες από το iPod/iPhone σας

Εύκολη χρήση
• Συνδέστε το iPod/iPhone στη θήκη του

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές
• Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone



 Αναπαράγετε τα μέσα σας(iPod/
iPhone)

Αναπαραγάγετε μουσική, βίντεο και φωτογραφίες 
από το iPod/iPhone σας

Συνδέστε το iPod/iPhone στη θήκη του

Η έξυπνα σχεδιασμένη θύρα σύνδεσης σε αυτήν 
τη βάση είναι συμβατή με οποιοδήποτε iPod ή 
iPhone, χωρίς ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, 
λειτουργεί ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται οι 
περισσότερες προστατευτικές θήκες. Απλώς 
συνδέστε το iPod ή το iPhone και είστε έτοιμοι. 
Τώρα πια μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική 
σας χωρίς κόπο.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/
iPhone

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ 
φορτίζετε το iPhone/iPod! Η βάση σύνδεσης σάς 
επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή 
απευθείας στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας 
ώστε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με 
εκπληκτικό ήχο. Επιπλέον, φορτίζει το iPod/iPhone 
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής προκειμένου 
να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να 
ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της 
φορητής συσκευής σας. Η σύνδεση συστήματος 
ψυχαγωγίας φορτίζει αυτόματα τη φορητή 
συσκευή σας ενώ είναι συνδεδεμένη.
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* Μόνο για iPod Classic και iPod Touch
Ημερομηνία έκδοσης 
2016-03-22

Έκδοση: 7.1.4

12 NC: 8670 000 82526
EAN: 87 12581 62206 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο βίντεο

Σχεδίαση
• Χρώμα: Μαύρο
• Υποστηρίζεται από την Apple: iPhone 2G, 3G, 

3GS, 4G, iPod Classic, iPod Nano, iPod Touch 1ης, 
2ης, 3ης, 4ης γενιάς

• Υποστηριζόμενα Philips Home Audio: MBD7020, 
MCI8080, NP3700, NP3900, WMS8080

• Υποστηρίζεται Philips 5.1: HTB7530, HTB7590, 
HTS3563, HTS3583, HTS3593, HTS4561, 
HTS4562, HTS5561, HTS5562, HTS5563, 
HTS5581, HTS5582, HTS5583, HTS5591, 
HTS5592, HTS5593, HTS6583, HTS6593, 

HTS8562, HTS9520, HTS9540
• Υποστηρίζονται SoundBar της Philips: HTB7150, 

HTB9150, HTS5131, HTS7111, HTS7140, 
HTS9140

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

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

104 x 104 x 34,5 μμ
• Βάρος προϊόντος: 0,18 κ.
• Συσκευασία (Π x Υ x Β): 150 x 140 x 50 μμ
• Βάρος με την συσκευασία: 0,24 κ.
•

Προδιαγραφές
Βάση για iPod/iPhone
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