
 

 

Philips
Hordozható rádió

• USB-vel
• SD

AZM310
Élvezze digitális zeneszámait

Otthon és útközben is kiváló minőségben hallgathatja zeneszámait. Az FM digitális hangolásnak és az 

audiobemenetek (például USB Direct, SD kártya és MP3 Link) széles választékának köszönhetően 

hálózati vagy akkumulátoros tápellátással is tökéletes megoldást jelent a Philips hordozható rádió a 

zenehallgatáshoz.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• USB Direct és SD kártyanyílás MP3/WMA formátumú lejátszáshoz
• FM hangolóegység a rádióhallgatás élményéért
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• 5 W RMS kimeneti összteljesítmény

Egyszerű használat
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Fejhallgató-csatlakozó a zene személy élvezetéhez
• Kis méret
• Hálózati vagy elemes üzemeltetésének köszönhetően bárhol elhelyezhető



 USB Direct csatlakozó és SDHC 
kártyanyílás

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően 
Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt 
mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és 
szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón és 
SD kártyanyílásokon keresztül.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer 
által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc 
zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

Digitális hangolás programhelyekkel

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be 
kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa 
lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. 
A beprogramozott állomások kiválasztásával 
könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, 
anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat 
minden alkalommal.

Hálózati vagy akkumulátoros 
üzemeltetés

Philips rádiókészüléke áramellátását akkumulátorral 
vagy közvetlenül az elektromos hálózatról is 
biztosíthatja, így egyedülálló kényelmet és 
rugalmasságot élvezhet. Ha nincs a közelben fali 
aljzat, vagy nem szeretne kusza kábeleket látni, 
működtesse egyszerűen akkumulátorral a 
készüléket. Ha folyamatos és stabil áramellátásra van 
szüksége, csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a 
fali aljzatba. Most már élvezheti annak felszabadító 
érzését, hogy bárhol hallgathat zenét, ahol csak 
szeretne.
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Műszaki adatok
Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, SD-

kártya
• Lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, 

következő/előző album keresés, következő/előző 
műsorszám keresése, ismétléses/véletlen 
sorrendű/programozott

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Antenna: FM antenna

Hang
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 5 W

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2
• Hangszórórácsokkal ellátott kidolgozás: fém

Csatlakoztathatóság
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Kényelem
• Háttérvilágítás
• Kijelző típusa: Háttér-világításos LCD kijelző

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: AA
• Elemek száma: 6
• Elemfeszültség: 1,5 V
• Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: AC/DC adapter
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Garancia: Garancialevél

Méretek
• Bruttó tömeg: 1,4 kg
• Csomag szélessége: 284 mm
• Csomag magassága: 264 mm
• Csomag mélysége: 155 mm
• Tömeg: 2 kg
• Főegység mélysége: 90 mm
• Főegység magassága: 96 mm
• Főegység szélessége: 270 mm
•

* A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő 
használat halláskárosodást okozhat.
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