
 

 

Philips
Draagbare radio's

USB
SD

AZM310
Geniet van uw digitale muziek

Geniet thuis of onderweg van hoogwaardige audio. Met FM digitaal afstemmen en een 
aantal audio-ingangopties, zoals USB Direct, SD-kaarten en MP3 LINK, is deze draagbare 
radio van Philips de perfecte audio-oplossing. Werkt zowel op batterijen als netspanning.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• USB Direct- en SD-kaartsleuven voor het afspelen van MP3/WMA-muziek
• FM-tuner voor radio-ontvangst
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Totaal uitgangsvermogen van 5 W RMS

Gebruiksvriendelijk
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier
• Compact formaat
• Werkt op batterijen of netspanning voor veelzijdige plaatsing



 USB Direct- en SD-kaartsleuven

Uitgebreide mogelijkheden om bestanden over te 
brengen bieden het voordeel dat u probleemloos 
toegang hebt tot nog meer digitale muziek via de 
ingebouwde USB Direct- en SD-kaartsleuven.

MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden 
direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo 
kunt u genieten van uw favoriete muziek in de 
superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem 
levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u 
uw draagbare MP3-speler alleen maar op het 
audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Digitale tuner met voorkeurzenders

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt 
instellen en houd de knop voor voorkeurzenders 
ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt 
voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete 
radiozender gaan, zonder dat u steeds weer 
handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Werkt op batterijen of netspanning

Geniet van gemak en flexibiliteit door batterijen in 
de Philips-radio te plaatsen of het aan te sluiten op 
een stopcontact. Wanneer er geen stopcontact 
beschikbaar is of wanneer u niet wilt dat er kabels 
zichtbaar zijn, kunt u de draagbare radio gebruiken 
met batterijen. Wanneer u liever een continue en 
stabiele stroomvoorziening hebt, sluit u de radio aan 
op een stopcontact. Nu kunt u echt genieten van de 
vrijheid om te luisteren waar u wilt.
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Specificaties
Audioweergave
• Media afspelen: USB Flash Drive, SD-kaart
• Afspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige 
nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM
• Antenne: FM-antenne

Geluid
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 5 W

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
• Afwerking speakerfrontjes: metaal

Connectiviteit
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Gemak
• Achtergrondverlichting
• Schermtype: LCD-scherm met 

achtergrondverlichting

Vermogen
• Batterijtype: AA
• Aantal batterijen: 6
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
• Gebruikershandleiding: meerdere talen
• Garantie: Garantiekaart

Afmetingen
• Brutogewicht: 1,4 kg
• Breedte van de verpakking: 284 mm
• Hoogte van de verpakking: 264 mm
• Diepte van de verpakking: 155 mm
• Gewicht: 2 kg
• Diepte hoofdunit: 90 mm
• Hoogte hoofdunit: 96 mm
• Breedte hoofdunit: 270 mm
•

* Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit 
kan uw gehoor beschadigen.
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