
 

 

Philips
Base para iPod/iPhone

DCK3061
Colocar o seu iPod/iPhone na base

para reprodução multimédia no seu sistema de cinema em casa
Uma estação de base compacta DCK3061 da Philips concebida para que desfrute dos seus 
conteúdos multimédia do iPod/iPhone no seu sistema de cinema em casa e sistema de áudio 
da Philips. Serve de base de suporte e de carga do iPod/iPhone para a sua comodidade.

Reproduza o conteúdo do iPod/iPhone em casa a um volume elevado
• Reproduza a sua música, vídeos e fotografias a partir do seu iPod/iPhone

Fácil de utilizar
• Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo



 Reproduza o seu conteúdo multimédia 
(iPod/iPhone)

Reproduza a sua música, vídeos e fotografias a partir 
do seu iPod/iPhone

Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base

A porta de ligação de design inteligente nesta estação 
de base permite uma ligação sem esforço de 
qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. 
Para além disso, funciona até com a maioria dos 
estojos protectores colocados – basta ligar o iPhone 
ou iPod à base, exactamente no estado em que se 
encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem 
quaisquer confusões.

Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto 
carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar 
o dispositivo portátil directamente ao Sistema de 
base para entretenimento, para que possa ouvir a sua 
música favorita com som excelente. Além disso, 
também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, 
pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se 
preocupar com a duração da bateria do dispositivo 
portátil. O Sistema de base para entretenimento 
carrega automaticamente o seu dispositivo portátil 
enquanto se encontrar na base.
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Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de vídeo

Design
• Cor: Preto
• Produtos Apple suportados: iPhone 2G, 3G, 3GS, 

4G; iPod Classic, iPod Nano, iPod touch 1ª, 2ª, 3ª, 
4ª geração

• Sistemas de áudio em casa Philips suportados: 
MBD7020, MCI8080, NP3700, NP3900, WMS8080

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

HTS8562, HTS9520, HTS9540
• SoundBars Philips suportados: HTB7150, 

HTB9150, HTS5131, HTS7111, HTS7140, 
HTS9140

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

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

104 x 104 x 34,5 mm
• Peso do produto: 0,18 kg
• Embalagem (L x A x P): 150 x 140 x 50 mm
• Peso incl. embalagem: 0,24 kg
•
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