
 

 

Philips
Dok pro iPod/iPhone

DCK3061
Vložte svůj iPod/iPhone

a přehrajte si média na svém domácím kině
Kompaktní dokovací stanice Philips DCK3061 navržená tak, abyste si multimediální obsah 
svého iPodu/iPhonu mohli vychutnat v audiosystémech domácího kina společnosti Philips. 
Nabízí bezpečné uchycení a nabití vašeho iPodu/iPhonu pro vaše pohodlí.

Přehrávejte si doma obsah svého iPodu / iPhonu nahlas
• Přehrávejte hudbu, videa a fotky z iPodu / iPhonu

Snadné použití
• Dokujte iPod/iPhone v pouzdru

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou



 Přehrávejte si obsah svých médií (iPod / 
iPhone)

Přehrávejte hudbu, videa a fotky z iPodu / iPhonu

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru

Inteligentně navržený dokovací port této dokovací 
stanice snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez 
zvláštních adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými 
pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si 
skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při 
nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Doky umožňují 
připojení vašeho přenosného zařízení přímo 
k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete 
poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým 
zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení 
iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a 
nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému 
přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém 
automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je 
v doku.
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Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Kabel video

Design
• Barva: Černá
• Podpora Apple: iPhone 2G, 3G, 3GS, 4G; iPod 

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

• Podpora technologie Philips Home Audio: 
MBD7020, MCI8080, NP3700, NP3900, WMS8080

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

HTS6593, HTS8562, HTS9520, HTS9540
• Podporované přístroje SoundBar společnosti 

Philips: HTB7150, HTB9150, HTS5131, HTS7111, 
HTS7140, HTS9140

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

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

104 x 104 x 34,5 mm
• Hmotnost výrobku: 0,18 kg
• Balení (Š x V x H): 150 × 140 × 50 mm
• Hmotnost včetně balení: 0,24 kg
•

Specifikace
Dok pro iPod/iPhone
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