
 

 

Philips
Przenośne radio

• USB
• SD

AZM310
Ciesz się brzmieniem 

cyfrowej muzyki
Słuchaj muzyki w wysokiej jakości w domu lub w podróży. Dzięki cyfrowemu strojeniu FM i wielu 

możliwościom przesyłania sygnału audio — m.in. gniazdo USB Direct, karty SD i złącze MP3 Link — to 

przenośne radio firmy Philips stanowi doskonałe rozwiązanie w dziedzinie sprzętu audio. Urządzenie 

może być zasilane bateryjnie lub sieciowo.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Gniazdo USB Direct i gniazda kart SD pozwalają odtwarzać pliki MP3/WMA
• Radio FM – przyjemność słuchania
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• Całkowita moc wyjściowa 5 W RMS

Łatwa obsługa
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Gniazdo słuchawek pozwala lepiej cieszyć się muzyką
• Mały rozmiar
• Zasilanie sieciowe lub bateryjne umożliwia swobodne przenoszenie



 Gniazdo USB Direct i gniazda kart SD

Dzięki funkcji przenoszenia plików można 
swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej 
ilości cyfrowej muzyki dzięki wbudowanemu gniazdu 
USB Direct i gniazdom kart SD.

MP3 Link

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej 
jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie 
jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle 
wygodne – wystarczy podłączyć przenośny 
odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Cyfrowe strojenie z pamięcią

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz 
naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, 
aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości 
zapisania ustawień stacji radiowych można do nich 
uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego 
strojenia.

Zasilanie sieciowe lub bateryjne

Zasilaj radio firmy Philips bateriami lub bezpośrednio 
z sieci elektrycznej i korzystaj z niezwykłej wygody 
oraz elastyczności. Kiedy gniazdko elektryczne nie 
jest dostępne lub nie chcesz ciągnąć za sobą 
przewodu, po prostu zasilaj zestaw bateriami. Jeśli 
potrzebujesz ciągłego i stabilnego zasilania, podłącz 
zestaw bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. 
Teraz możesz naprawdę cieszyć się wolnością 
słuchania w dowolnym miejscu.
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Dane techniczne
Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB, Karta SD
• Tryby odtwarzania: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, przeszukiwanie następnego/
poprzedniego albumu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Antena: Antena FM

Dźwięk
• Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie 

basów
• Sprzęt nagłaśniający: stereo
• Regulator głośności: w górę/dół
• Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 5 W

Głośniki
• Liczba wbudowanych głośników: 2
• Wykończenie osłony głośnika: metal

Możliwości połączeń
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Udogodnienia
• Podświetlenie
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD z 

podświetleniem

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: AA
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany
• Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
• Gwarancja: Broszura gwarancyjna

Wymiary
• Waga brutto: 1,4 kg
• Szerokość opakowania: 284 mm
• Wysokość opakowania: 264 mm
• Głębokość opakowania: 155 mm
• Waga: 2 kg
• Głębokość jednostki centralnej: 90 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 96 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 270 mm
•

* Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością 
ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.
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