
 

 

Philips
Kannettava radio

USB
SD

AZM310
Nauti digitaalisesta musiikista

Nauti laadukkaasta äänestä kotona ja matkalla. Philipsin kannettavan radion FM-
digitaaliviritin ja lukuisat äänituloliitännät, kuten USB Direct, SD-kortit ja MP3 Link, tekevät 
siitä täydellisen ääniratkaisun, jota voi käyttää verkko- tai akkuvirralla.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• USB Direct- ja SD-korttipaikat MP3-/WMA-tiedostojen toistoa varten
• Kuuntele FM-radiota
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Kokonaislähtöteho 5 W RMS

Helppokäyttöinen
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
• Kuulokeliitäntä parempaa musiikkinautintoa varten
• Pienikokoinen
• Verkkovirta- ja paristokäyttö helpottaa sijoittelua



 USB Direct ja SD-korttipaikat

Täydellisen tiedostojen siirrettävyyden ansiosta voit 
nauttia digitaalisesta musiikista kiinteiden USB 
Direct- ja SD-korttipaikkojen kautta.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja 
tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. 
Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka 
kerta.

Verkkovirta- tai paristokäyttöinen

Ottipa Philips-radiosi virtansa paristoista tai 
verkkovirrasta, voit nauttia käyttömukavuudesta ja 
joustavuudesta. Kun pistorasiaa ei ole lähettyvillä tai 
kun et halua olla johtojen vanki, käytä paristoja. Kun 
tarvitset jatkuvan ja tasaisen virtalähteen, käytä 
pistorasiaa. Nyt voit todella nauttia kuuntelemisen 
vapaudesta.
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Tekniset tiedot
Äänen toisto
• Toistomuodot: USB Flash -asema, SD-kortti
• Toistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/

edellisen albumin haku, seuraavan/edellisen 
kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/
ohjelmointi

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Antenni: FM-antenni

Ääni
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Enimmäislähtöteho (RMS): 5 W

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
• Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli

Liitännät
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käytön mukavuus
• Taustavalo: KYLLÄ
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö, jossa taustavalo

Virta
• Akkutyyppi: AA
• Akkujen määrä: 6
• Akun jännite: 1,5 V
• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: Verkkolaite
• Käyttöopas: monikielinen
• Takuu: Takuuvihko

Mitat
• Kokonaispaino: 1,4 kg
• Pakkauksen leveys: 284 mm
• Pakkauksen korkeus: 264 mm
• Pakkauksen syvyys: 155 mm
• Paino: 2 kg
• Päälaitteen syvyys: 90 mm
• Päälaitteen korkeus: 96 mm
• Päälaitteen leveys: 270 mm
•

* Vältä laitteen käyttämistä pitkään yli 85 desibelin voimakkuudella, sillä 
se voi vaurioittaa kuuloa.
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