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USB
SD карта

AZM310
Наслаждавайте се на своята 

цифрова музика
Наслаждавайте на висококачествен звук – у дома или в движение. С цифрова настройка на FM 

станции и различни възможност за възпроизвеждане, включително USB Direct, SD карти и MP3 

Link, това портативно радио Philips е идеалното аудио решение със захранване чрез батерии или 

от мрежата.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Слотове за USB Direct и SD карта за възпроизвеждане на MP3/WMA
• FM тунер за слушане на радио
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Обща изходна мощност 5 W RMS

Лесна употреба
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
• Гнездо за слушалки за по-пълно удоволствие от музиката
• Компактни размери
• Захранване от мрежата или от батерии за гъвкаво разполагане



 Слотове за USB Direct и SD карта

Благодарение на пълната способност за обмен на 
файлове можете лесно да се възползвате от 
удобството и забавлението да имате повече 
цифрова музика през слотовете за USB Direct и 
SD карта.

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата ви 
музика с превъзходно качество на звука, излизащ 
от аудио системата, MP3 връзката е и 
изключително удобна, защото всичко, което 
трябва да направите, е да включите своя MP3 
плейър в аудио системата.

Цифрова настройка със зададени 
станции

Просто трябва да настроите на станцията, която 
искате да зададете, и да натиснете и задържите 
бутона за настройка, за да се запамети честотата. 
С настроените станции, които могат да бъдат 
съхранени, можете бързо да включите своята 
любима станция, без да е необходимо да 
нагласяте ръчно честотата всеки път.

Захранване от мрежата или от 
батерии

Захранвайте този радиоапарат Philips с батерии 
или чрез директно включване в електрическата 
мрежа и се радвайте на огромно удобство и 
гъвкавост. Ако наблизо няма електрически 
контакт или искате да избегнете грозната 
плетеница от кабели, просто включете на 
батерии. А когато ви трябва постоянно и 
стабилно захранване, включете директно в 
контакта. Сега наистина можете да се 
наслаждавате на свободата да слушате, където и 
да сте.
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Спецификации
Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: USB флаш 
устройство, Карта SD

• Режими на възпроизвеждане: бързо напред/
назад, търсене следваща/предишна песен в 
албум, търсене на следваща/предишна песен, 
повторение/разбъркване/програмиране

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Антена: FM антена

Звук
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите

• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Максимална изходна мощност (RMS): 5 W

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2
• Покритие на мрежите на високоговорителите: 
метал

Възможности за свързване
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Удобство
• Подсветка
• Тип на дисплея: LCD дисплей с подсветка

Power
• Тип батерия: AA
• Брой батерии: 6
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz

Аксесоари
• Кабели/свързване: AC-DC адаптер
• Ръководство за потребителя: многоезично
• Гаранция: Гаранционна карта

Размери
• Бруто тегло: 1,4 кг
• Ширина на опаковката: 284 мм
• Височина на опаковката: 264 мм
• Дълбочина на опаковката: 155 мм
• Тегло: 2 кг
• Дълбочина на главния блок: 90 мм
• Височина на главния блок: 96 мм
• Ширина на главния блок: 270 мм
•

* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на 
звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.
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