
 

 

Philips
Dock voor iPod/iPhone

DCK3061
Dock uw iPod/iPhone

voor het afspelen van media via uw home cinema
Met het compacte Philips docking station DCK3061 kunt u alle multimediabestanden op 
uw iPod/iPhone afspelen op uw Philips home cinema- en audiosysteem. Uw iPod/iPhone 
zit veilig op zijn plaats en wordt tegelijkertijd opgeladen voor ultiem gemak.

Laat de inhoud van uw iPod/iPhone door het hele huis klinken
• Speel de muziek en video's op uw iPod/iPhone af en bekijk de foto's

Gebruiksvriendelijk
• Dock uw iPod/iPhone met het hoesje

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen



 Speel uw media af (iPod/iPhone)

Speel de muziek en video's op uw iPod/iPhone af en 
bekijk de foto's

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje

Dit slim ontworpen docking station is geschikt voor 
alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale 
adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te 
verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het 
station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek 
genieten.

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw 
iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat 
rechtstreeks aansluiten op het 
entertainmentsysteem met dock voor een perfecte 
geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock 
laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het 
afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder 
u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. 
Wanneer u uw draagbare apparaat in het 
entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit 
automatisch opgeladen.
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Kenmerken

* Alleen voor iPod Classic en iPod touch
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Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Videokabel

Ontwerp
• Kleur: Zwart
• Ondersteunde van Apple-producten: iPhone 2G, 

3G, 3GS, 4G; iPod Classic, iPod Nano, iPod touch 
1e, 2e, 3e, 4e generatie

• Ondersteunde Philips Home Audio-producten: 
MBD7020, MCI8080, NP3700, NP3900, WMS8080

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

HTS8562, HTS9520, HTS9540
• Geschikt voor Philips SoundBars: HTB7150, 

HTB9150, HTS5131, HTS7111, HTS7140, 
HTS9140

• Geschikt voor de Philips SoundHub: HTS3220, 
HTS3261, HTS3271, HTS4282, HTS7201, 
HTS7202, HTS7212

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

104 x 104 x 34,5 mm
• Gewicht van het product: 0,18 kg
• Verpakking (b x h x d): 150 x 140 x 50 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 0,24 kg
•

Specificaties
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