
 

 

Philips
iPod/iPhone için bağlantı 
istasyonu

DCK3061
iPod/iPhone'unuzu bağlayın

ev sinema sisteminizden ortam oynatmak için
Philips Ev Sinema ve Ses Sistemlerinde multimedya iPod/iPhone içeriklerinizin keyfini 
çıkarabilmeniz için tasarlanan kompakt Philips DCK3061 bağlantı istasyonu. iPod'unuzu/
iPhone'unuzu rahatınız için güvenli bir şekilde korur ve şarj eder.

iPod/iPhone içeriğinizin keyfini evinizde yüksek sesle çıkarın
• iPod/iPhone'unuzdaki müzik, video ve fotoğrafları oynatın

Kullanım kolaylığı
• iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını çıkarmadan yapın

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın
• iPod'unuzu/iPhone'unuzu aynı anda çalın ve șarj edin



 Ortamınızı oynatın (iPod/iPhone)

iPod/iPhone'unuzdaki müzik, video ve fotoğrafları 
oynatın

iPod/iPhone dock bağlantısını kılıfını 
çıkarmadan yapın

Bu dock istasyonu üzerinde bulunan ve akılcı bir 
tasarıma sahip olan dock bağlantı portuna, özel 
adaptör gerekmeden tüm iPod ve iPhone cihazları 
takılabilir. Dahası, kılıf takılıyken bile çalıștığından, tek 
yapmanız gereken iPod veya iPhone'unuzu takmaktır. 
Müziğin keyfini çıkarmanın daha kolay bir yolu 
olamazdı.

iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalın ve șarj 
edin

iPod'unuzu/iPhone'unuzu șarj ederken MP3 müzik 
keyfiniz kesilmesin! Bağlantı istasyonu sayesinde 
çalma cihazınızı doğrudan Bağlantılı eğlence 
sisteminize bağlayarak en sevdiğiniz müzikleri 
mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Ayrıca, 
iPod'unuzu/iPhone'unuzu çalarken șarj ettiğinden, 
müzik dinlerken çalma cihazı pilinizin bitmesi gibi bir 
derdiniz olmaz. Bağlantılı eğlence sistemine 
bağlandığında, çalma cihazınız otomatik olarak șarj 
edilir.
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Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Video Kablosu

Tasarım
• Renk: Siyah
• Apple Destekli: iPhone 2G, 3G, 3GS, 4G; iPod 

Classic, iPod Nano, 1., 2., 3., 4. Nesil iPod Touch
• Desteklenen Philips Ses Sistemleri: MBD7020, 

MCI8080, NP3700, NP3900, WMS8080
• Desteklenen Philips 5.1 modelleri: HTB7530, 

HTB7590, HTS3563, HTS3583, HTS3593, 
HTS4561, HTS4562, HTS5561, HTS5562, 
HTS5563, HTS5581, HTS5582, HTS5583, 
HTS5591, HTS5592, HTS5593, HTS6583, 

HTS6593, HTS8562, HTS9520, HTS9540
• Desteklenen Philips SoundBar Modelleri: 

HTB7150, HTB9150, HTS5131, HTS7111, 
HTS7140, HTS9140

• Desteklenen Philips SoundHub modelleri: 
HTS3220, HTS3261, HTS3271, HTS4282, 
HTS7201, HTS7202, HTS7212

Boyutlar
• Ürün boyutları (G x Y x D): 104 x 104 x 34,5 mm
• Ürün ağırlığı: 0,18 kg
• Ambalaj (G x Y x D): 150 x 140 x 50 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,24 kg
•
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