
 

 

Philips
Dokkingstasjon for iPod/
iPhone

DCK3061
Sett iPod/iPhone i dokkingstasjonen

for medieavspilling fra hjemmekinoanlegget
Den kompakte dokkingstasjonen DCK3061 fra Philips er utviklet for at du skal kunne nyte 
multimedieinnholdet på iPod/iPhone på et hjemmekinoanlegg og lydanlegg fra Philips. 
Praktisk oppbevaring og lading av iPod/iPhone på en trygg måte.

Spill av innholdet på iPod/iPhone høyt hjemme
• Spill av musikk, videoer og bilder fra iPod/iPhone

Lett å bruke
• Dokking av iPod/iPhone i etuiet

Nyt musikk fra flere kilder
• Spill av og lad iPod/iPhone samtidig



 Spill av mediene (iPod/iPhone)

Spill av musikk, videoer og bilder fra iPod/iPhone

Dokking av iPod/iPhone i etuiet

Dokkingporten med stilig design på denne 
dokkingstasjonen passer til alle typer iPod eller 
iPhone uten behov for spesialadaptere. Den fungerer 
til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuier 
– bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du 
virkelig nyte musikken din uten problemer.

Spill av og lad iPod/iPhone

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du 
lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du 
koble den bærbare enheten direkte til 
underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at 
du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. 
Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller 
sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre 
deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir 
tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon 
lader automatisk den bærbare enheten når den står i 
dokkingstasjonen.
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Høydepunkter

* Kun for iPod Classic og iPod Touch
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Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Videokabel

Utforming
• Farge: Svart
• Apple støttes: iPhone 2G, 3G, 3GS, 4G; iPod 

Classic, iPod Nano, første-, andre-, tredje- og 
fjerdegenerasjons iPod Touch

• Hjemmelyd fra Philips støttes: MBD7020, 
MCI8080, NP3700, NP3900, WMS8080

• Philips 5.1 støttes: HTB7530, HTB7590, HTS3563, 
HTS3583, HTS3593, HTS4561, HTS4562, 
HTS5561, HTS5562, HTS5563, HTS5581, 
HTS5582, HTS5583, HTS5591, HTS5592, 
HTS5593, HTS6583, HTS6593, HTS8562, 

HTS9520, HTS9540
• Philips SoundBar-lydmoduler som støttes: 

HTB7150, HTB9150, HTS5131, HTS7111, 
HTS7140, HTS9140

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

Mål
• Produktmål (B x H x D): 

104 x 104 x 34,5 millimeter
• Produktvekt: 0,18 kg
• Emballasje (B x H x D): 150 x 140 x 50 millimeter
• Vekt, inkl. emballasje: 0,24 kg
•
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