
 

 

Philips
Prenosné rádio

• USB
• SD

AZM310
Vychutnajte si digitálnu hudbu

Vychutnajte si špičkový zvuk doma aj na cestách. Vďaka digitálnemu ladeniu v pásme FM a viacerým 

rôznym zvukovým vstupom vrátane rozhrania USB Direct a MP3 Link či kariet SD predstavuje toto 

prenosné rádio značky Philips ideálnu zvukovú voľbu, či už ho budete napájať zo zásuvky alebo 

batériami.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• USB Direct a priečinky pre pamäťové karty SD na prehrávanie hudby MP3/WMA
• FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Celkový výstupný výkon 5 W RMS

Jednoduché používanie
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
• Konektor slúchadiel umožňuje lepší osobný zážitok
• Kompaktná veľkosť
• Napájanie zo siete alebo batérií umožňuje flexibilné umiestnenie



 Zásuvka USB Direct a zásuvka pre 
pamäťové karty SD

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete 
vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti 
väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané 
zásuvky USB Direct a priečinky na pamäťové karty 
SD.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 
súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem 
toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 
prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú 
obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 
prehrávač k zvukovému systému.

Digitálne ladenie s prednastavením

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete 
predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej 
frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových 
staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý 
prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste 
museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

S napájaním zo siete alebo batérií

Na napájanie rádia Philips môžete použiť batérie 
alebo priame napájanie zo siete, čo je veľmi pohodlné 
a praktické. Ak práve nie je k dispozícii zásuvka alebo 
nechcete po miestnosti ťahať dlhé káble, 
jednoducho na napájanie zariadenia použite batérie. 
A keď potrebujete nepretržité a stabilné napájanie, 
pripojte ho priamo k elektrickej zásuvke. Teraz 
môžete počúvať naozaj slobodne a kdekoľvek 
chcete.
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Technické údaje
Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: USB jednotka Flash, Karta SD
• Režimy prehrávania: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalší/predchádz. album, vyhľadávanie 
ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/
program

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM
• Anténa: FM anténa

Zvuk
• Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Maximálny výstupný výkon (RMS): 5 W

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2
• Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Pripojiteľnosť
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Vybavenie a vlastnosti
• Podsvietenie: áno
• Typ displeja: Obrazovka LCD s podsvietením

Príkon
• Typ batérie: AA
• Počet batérií: 6
• Napätie batérie: 1,5 V
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: Adaptér AC/DC
• Manuál používateľa: viacjazyčný
• Záruka: Záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 1,4 kg
• Šírka balenia: 284 mm
• Výška balenia: 264 mm
• Hĺbka balenia: 155 mm
• Hmotnosť: 2 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 90 mm
• Výška hlavnej jednotky: 96 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 270 mm
•

* Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou 
ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.
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