
 

 

Philips
Staţie de andocare pentru 
iPod/iPhone

DCK3061
Andocaţi iPod-ul/iPhone-ul

pentru redare media de pe home theater
Staţia compactă de andocare Philips DCK3061 este proiectată pentru a vă permite să vă 
bucuraţi de conţinutul multimedia de pe iPod/iPhone pe sistemele Home Theater şi audio 
de la Philips. Andochează şi încarcă în siguranţă iPod-ul/iPhone-ul pentru confortul dvs.

Redaţi conţinut de pe iPod/iPhone la volum maxim, acasă
• Redaţi muzica, clipurile video și fotografiile de pe iPod/iPhone

Ușor de utilizat
• Andocaţi un iPod/iPhone în carcasa lui

Savuraţi muzica din diverse surse
• Utilizaţi și încărcaţi simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone



 Redaţi suporturile media (iPod/iPhone)

Redaţi muzica, clipurile video și fotografiile de pe 
iPod/iPhone

Andocaţi un iPod/iPhone în carcasa lui

Portul de andocare de pe această staţie de 
andocare,proiectat inteligent, se adaptează fără efort 
la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În 
plus, funcţionează chiar și cu cele mai protectoare 
carcase – este suficient să andocaţi iPod sau iPhone 
așa cum este. Acum puteţi să vă bucuraţi cu adevărat 
de muzică fără bătăi de cap.

Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. 
iPod/iPhone

Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone! Staţia vă permite 
conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul 
cu staţie de andocare pentru a putea asculta muzica 
preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta 
încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, 
astfel încât să vă puteţi bucura de muzică și să nu 
trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei 
dispozitivului portabil. Sistemul cu staţie de andocare 
vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce 
este andocat.
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Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu video

Design
• Culoare: Negru
• Apple acceptat: iPhone 2G, 3G, 3GS, 4G; iPod 

clasic, iPod Nano, iPod Touch prima, a 2-a, a 3-a, a 
4-a generaţie

• Philips Home Audio acceptat: MBD7020, 
MCI8080, NP3700, NP3900, WMS8080

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

HTS8562, HTS9520, HTS9540
• Sistemele Philips SoundBar compatibile: HTB7150, 

HTB9150, HTS5131, HTS7111, HTS7140, 
HTS9140

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

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

104 x 104 x 34,5 mm
• Greutate produs: 0,18 kg
• Ambalaj (l x Î x A): 150 x 140 x 50 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,24 kg
•
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