
 

 

Philips
iPod/iPhone 
dokkolóegység

DCK3061
iPod/iPhone dokkolása

a médiaanyagok lejátszásához a házimozi-rendszerről
A Philips DCK3061 kompakt dokkolóegység lehetővé teszi Önnek, hogy a multimédiás 
iPod/iPhone tartalmat a Philips házimozi- és audiorendszer segítségével élvezhesse. 
Biztonságos illeszkedés és iPod/iPhone töltés az Ön kényelme érdekében.

iPod-/iPhone-tartalom lejátszása otthonában
• Zene, videók és fényképek lejátszása az iPod-ról/iPhone-ról

Egyszerű használat
• iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét



 Médiafájlok lejátszása (iPod/iPhone)

Zene, videók és fényképek lejátszása az iPod-ról/
iPhone-ról

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

E dokkolóállomás ügyes tervezésű 
dokkolócsatlakozójához bármilyen iPhone vagy iPod 
készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül 
rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is 
működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone 
vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Önnek most 
már valóban gondtalan a zenehallgatás.

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti 
iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül 
csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós 
szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló 
hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van 
iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell 
aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának 
lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer 
automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás 
közben.
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Fénypontok

* Csak iPod Classic és iPod Touch készülékhez
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Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Videokábel

Design
• Szín: fekete
• Támogatott Apple készülékek: iPhone 2G, 3G, 

3GS, 4G; iPod Classic, iPod Nano, 1., 2., 3. és 4. 
generációs iPod touch

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

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

HTS8562, HTS9520, HTS9540
• A támogatott Philips SoundBar típusok: HTB7150, 

HTB9150, HTS5131, HTS7111, HTS7140, 
HTS9140

• Támogatott Philips SoundHub-ok: HTS3220, 
HTS3261, HTS3271, HTS4282, HTS7201, 
HTS7202, HTS7212

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

104 x 104 x 34,5 mm
• Termék tömege: 0,18 kg
• Csomagolás (sz x ma x mé): 150 x 140 x 50 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 0,24 kg
•
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