
 

 

Philips
Radio portabil

• USB
• SD

AZM310
Bucuraţi-vă de muzica 

dvs. digitală
Bucuraţi-vă de un sunet de înaltă calitate acasă sau în deplasare. Cu funcţie de acord digital 
FM şi un număr de opţiuni pentru ieşire audio - inclusiv USB Direct, carduri SD şi MP3 Link, 
acest radio portabil Philips este soluţia audio perfectă, alimentat de la priză sau prin baterii.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Sloturi pentru carduri SD și USB Direct pentru redarea fișierelor MP3/WMA
• Tuner FM pentru divertisment la radio
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Putere totală de ieșire 5W RMS

Ușor de utilizat
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Jack pentru căști, pentru muzică de calitate
• Dimensiuni compacte
• Funcţionare cu alimentare de la priză sau cu baterii pentru o amplasare flexibilă



 Sloturi pentru carduri SD și USB Direct

Datorită posibilităţii de transferare completă al 
fișierelor, vă puteţi bucura cu ușurinţă de confortul și 
savoarea accesării mai multor melodii în format 
digital prin intermediul sloturilor pentru carduri SD 
și USB Direct încorporate.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea 
directă a materialelor MP3 de pe playerele media 
portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. 
preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de 
sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea 
extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi 
este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Tuner digital, posturi presetate

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, 
apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de presetare 
pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio 
presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid 
postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi 
manual frecvenţele de fiecare dată.

Funcţionare în priză sau cu baterii

Alimentaţi aparatul dvs. radio Philips cu baterii sau 
direct de la priză și bucuraţi-vă de comoditate 
sporită și flexibilitate. Când o priză electrică nu este 
accesibilă sau când nu doriţi cabluri inestetice care să 
atârne, utilizaţi aparatul simplu cu baterii. Când aveţi 
nevoie de o sursă de alimentare continuă și stabilă, 
conectaţi aparatul direct la o priză de perete. Acum 
vă puteţi bucura cu adevărat de libertatea de audiţie 
oriunde doriţi.
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Specificaţii
Redare audio
• Medii de redare: Unitate flash USB, Card SD
• Moduri de redare: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare album următor/anterior, căutare melodie 
următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/
programare

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Antenă: Antenă FM

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: sus/jos
• Putere maximă ieșire (RMS): 5 W

Difuzoare
• Nr. de boxe încorporate: 2
• Finisaj grilă boxă: metalic

Conectivitate
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Confort
• Iluminare din spate
• Tip ecran: Ecran LCD cu lumină de fundal

Alimentare
• Tip baterie: AA
• Număr de baterii: 6
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Accesorii
• Cabluri/conexiune: Adaptor CA-CC
• Manual de utilizare: limbi multiple
• Garanţie: Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Greutate brută: 1,4 kg
• Lăţime ambalaj: 284 mm
• Înălţime ambalaj: 264 mm
• Adâncime ambalaj: 155 mm
• Greutate: 2 kg
• Adâncime unitate principală: 90 mm
• Înălţime unitate principală: 96 mm
• Lăţime unitate principală: 270 mm
•

* Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă 
poate afecta auzul.
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