
 

 

Philips
Dok pre zariadenia iPod/
iPhone

DCK3061
Uložte svoj iPod/iPhone do doku

a prehrávajte médiá cez svoje domáce kino
Kompaktná dokovacia stanica Philips DCK3061 je navrhnutá na prehrávanie 
multimediálneho obsahu z prehrávača iPod/iPhone na systémoch domáceho kina a 
zvukových systémoch Philips. Bezpečne uloží a nabije iPod/iPhone pre ešte viac pohodlia.

Prehrávajte doma nahlas obsah svojho prehrávača iPod/iPhone
• Prehrávanie hudby, videí a fotografií zo zariadenia iPod/iPhone

Jednoduché používanie
• Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone



 Prehrávanie médií (iPod/iPhone)

Prehrávanie hudby, videí a fotografií zo zariadenia 
iPod/iPhone

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone 
priamo v puzdre

Do inteligentne navrhnutého dokovacieho portu 
tejto dokovacej stanice bez námahy a špeciálnych 
adaptérov vložíte ľubovoľný iPod alebo iPhone. 
Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v 
niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí 
vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz 
si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom 
pohodlí.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok 
umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia 
priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže 
môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim 
zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač 
iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať 
hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho 
batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací 
zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.
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Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Videokábel

Dizajn
• Farba: Čierna
• Podpora Apple: iPhone 2G, 3G, 3GS, 4G; iPod 

Classic, iPod Nano, iPod Touch 1., 2., 3., 
4. generácie

• Podporované domáce audio zariadenia Philips: 
MBD7020, MCI8080, NP3700, NP3900, WMS8080

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

HTS8562, HTS9520, HTS9540
• Podpora pre Philips SoundBar: HTB7150, 

HTB9150, HTS5131, HTS7111, HTS7140, 
HTS9140

• Podporované zariadenia Philips SoundHub: 
HTS3220, HTS3261, HTS3271, HTS4282, 
HTS7201, HTS7202, HTS7212

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

104 x 104 x 34,5 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,18 kg
• Balenie (Š x V x H): 150 x 140 x 50 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 0,24 kg
•

Technické údaje
Dok pre zariadenia iPod/iPhone
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