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AZM310
Vychutnejte si svou 

digitální hudbu
Vychutnejte si vysoce kvalitní zvuk doma nebo na cestách. Digitální ladění FM a řada možností 
audio vstupu – například USB Direct, karty SD a MP3 Link činí z tohoto přenosného rádia 
Philips dokonalé řešení pro zvuk, ať již s napájením ze sítě nebo na baterie.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Připojení USB Direct a sloty pro karty SD pro přehrávání hudby ve formátech MP3 / WMA
• Tuner FM pro poslech rádia
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Celkový výstupní výkon 5 W RMS

Snadné použití
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Konektor sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky
• Kompaktní velikost
• Napájení ze sítě nebo bateriemi s možností flexibilního umístění



 USB Direct a sloty pro SD karty

Díky kompletní přenositelnosti souborů si můžete 
užívat pohodlí i zábavy, protože pomocí vestavěného 
rozhraní USB Direct a slotům pro SD kartu budete 
mít přístup k většímu množství digitální hudby.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 
z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si 
můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu 
v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také 
připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí 
pouze připojit přenosný MP3 přehrávač 
k audiosystému.

Digitální tuner s předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím 
a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do 
paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte 
snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by 
bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Napájení ze sítě nebo bateriemi

Napájejte své rádio Philips z baterií nebo ze sítě 
a vychutnejte si naprosté pohodlí a flexibilitu. Pokud 
nemáte k dispozici zásuvku nebo si nepřejete mít po 
místnosti vedené kabely, můžete tuto soupravu 
provozovat jednoduše na baterie. Potřebujete-li 
nepřetržitý a stabilní zdroj, připojte soupravu přímo 
k zásuvce. Nyní si již skutečně můžete vychutnávat 
naprostou svobodu poslechu, kdekoliv se vám 
zachce.
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Specifikace
Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB, SD 

karta
• Režimy přehrávání: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání dalšího/předchozího alba, vyhledávání 
další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / 
program

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Anténa: Anténa FM

Zvuk
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Maximální výstupní výkon (RMS): < 5 W

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 2
• Provedení mřížky reproduktorů: kov

Možnosti připojení
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm

Pohodlí
• Podsvětlení: Ano
• Typ obrazovky: LCD displej s podsvícením

Spotřeba
• Typ baterie: AA
• Počet baterií: 6
• Napětí baterie: 1,5 V
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz

Příslušenství
• Kabely/konektory: Napájecí adaptér stř./stejnosm.
• Uživatelská příručka: vícejazyčný
• Záruka: Záruční list

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 1,4 kg
• Šířka balení: 284 mm
• Výška balení: 264 mm
• Hloubka balení: 155 mm
• Hmotnost: 2 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 90 mm
• Výška hlavní jednotky: 96 mm
• Šířka hlavní jednotky: 270 mm
•

* Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85 
decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.
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