
 

 

Philips
Podstawka dokująca 
urządzeń iPod/iPhone

DCK3061
Dokowanie urządzenia iPod/iPhone

w celu odtwarzania plików w zestawie kina domowego
Kompaktowa stacja dokująca DCK3061 firmy Philips umożliwia podłączenie odtwarzacza iPod lub 

telefonu iPhone i odtwarzanie multimedialnej zawartości za pomocą zestawu kina domowego lub 

zestawu audio firmy Philips. Pozwala ona na bezpieczne dokowanie i ładowanie urządzenia iPod lub 

iPhone.

Słuchaj muzyki z urządzenia iPod lub iPhone przez głośniki
• Odtwarzaj muzykę i filmy oraz wyświetlaj zdjęcia z urządzenia iPod/iPhone

Wygodne użytkowanie
• Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w futerale

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone



 Odtwarzaj pliki multimedialne (iPod/
iPhone)

Odtwarzaj muzykę i filmy oraz wyświetlaj zdjęcia z 
urządzenia iPod/iPhone

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w 
futerale

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące w tej stacji 
dokującej pozwala na bezproblemowe podłączenie 
dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez 
potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co 
więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia iPod lub 
iPhone znajdującego się w futerale ochronnym. 
Słuchaj muzyki bez przerwy.

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia 
iPod/iPhone

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując 
jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon 
iPhone! Podstawka dokująca umożliwia podłączanie 
urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu 
audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia 
słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym 
nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone 
jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki 
czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. 
Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą 
automatycznie ładuje akumulator urządzenia 
przenośnego po jego zadokowaniu.
DCK3061/00

Zalety
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Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Kabel wideo

Wzornictwo
• Kolor: Czarny
• Obsługiwane urządzenia firmy Apple: iPhone 2G, 

3G, 3GS, 4G; iPod Classic, iPod Nano, iPod Touch 
1., 2., 3. i 4. generacji

• Obsługiwany domowy sprzęt audio firmy Philips: 
MBD7020, MCI8080, NP3700, NP3900, WMS8080

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

HTS6593, HTS8562, HTS9520, HTS9540
• Do wykorzystania z zestawami głośnikowymi 

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

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

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

104 x 104 x 34,5 mm
• Waga produktu: 0,18 kg
• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 

150 x 140 x 50 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 0,24 kg
•

Dane techniczne
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