
 

 

Philips
Kaasaskantav raadio

• USB
• SD

AZM310
Nautige oma digitaalmuusikat

Nautige kodus või teel olles kvaliteetset heli. Philipsi kaasaskantav raadio, millel on FM-
digitaalhäälestus ja mitmed helisisendi võimalused, sh USB Direct, SD-kaardid ja MP3 Link, 
on ideaalne helilahendus nii aku- kui ka vooluvõrgutoite korral.

Nautige muusikat mitmest allikast
• USB Direct ja SD-kaardi pesa MP3-/WMA-muusika esitamiseks
• FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks
• MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
• 5 W RMS väljundvõimsus

Lihtne kasutada
• Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
• Stereokõrvaklapipistik muusika üksinda nautimiseks
• Kompaktne suurus
• Vooluvõrgu- või patareitoide paindlikuks kasutamiseks



 USB Direct ja SD-kaardi pesa

Tänu failide täielikule ülekantavusele võite 
sisseehitatud USB Directi ja SD-kaardi pesa kaudu 
nautida digitaalmuusika kasutamise mugavust ja 
põnevust.

MP3 Link

MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse 
kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks 
võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi 
suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka 
äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid 
ühendama kaasaskantava MP3-mängija 
helisüsteemiga.

Digitaalhäälestus ja jaamad

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning 
selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all 
salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate 
oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi 
sagedust otsima.

Vooluvõrgu- või patareitoide

Varustage oma Philipsi raadiokomplekti vooluga 
patareide või pistikupesa abil, mis teeb teie elu 
mugavamaks ja paindlikumaks. Kui pistikupesa ei ole 
käepärast või te ei soovi näotuid juhtmeid vedada, 
kasutage lihtsalt patareisid. Kui aga vajate püsivat ja 
stabiilset vooluallikat, ühendage komplekt otse 
pistikupessa. Nüüd saate tõeliselt nautida vabadust 
kuulata muusikat kõikjal, kus soovite.
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Spetsifikatsioon
Heliesitus
• Esitatav andmekandja: USB mälupulk, SD-

mälukaart
• Esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/

eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/eelmisele 
muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/
programmeerimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM
• Antenn: FM antenn

Heli
• Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: üles/alla
• Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 5 W

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarite arv: 2
• Kõlarikatte viimistlus: metall

Ühenduvus
• MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Mugavus
• Taustavalgustus
• Ekraani tüüp: Taustvalgustusega LCD-ekraan

Võimsus
• Aku tüüp: AA
• Patareide arv: 6
• Aku pinge: 1,5 V
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Tarvikud
• Kaablid/ühendused: Vahelduvvooluadapter
• Kasutusjuhend: mitmekeelne
• Garantii: Garantiileht

Mõõtmed
• Kogukaal: 1,4 kg
• Pakendi laius: 284 mm
• Pakendi kõrgus: 264 mm
• Pakendi sügavus: 155 mm
• Kaal: 2 kg
• Peaseadme sügavus: 90 mm
• Peaseadme kõrgus: 96 mm
• Peaseadme laius: 270 mm
•

* Ärge kasutage seadet liiga tihti suuremal helitugevusel kui 85 
detsibelli, sest nii võite kuulmist kahjustada.
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