
 

 

„Philips“
Nešiojamasis radijas

USB
SD

AZM310
Mėgaukitės savo skaitmenine 

muzika
Mėgaukitės aukštos kokybės garsu namuose ar keliaudami. FM skaitmeninis derinimas ir įvairios garso 

įvesties galimybės, įskaitant „USB Direct“, SD korteles ir „MP3 Link“ – šis nešiojamasis „Philips“ radijas 

yra puikus garso atkūrimo sprendimas, kuriuo galima naudotis ir prijungus prie elektros tinklo, ir įdėjus 

baterijas.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• „USB Direct“ ir SD kortelių lizdai leis atkurti MP3 / WMA muziką
• FM imtuvas leis mėgautis radijo programomis
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
• 5 W RMS bendra išvesties galia

Paprasta naudoti
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
• Jei norite muzikos klausytis vienas, prie ausinių lizdo prijunkite ausines
• Kompaktiškas dydis
• Veikia iš elektros lizdo arba baterijų, todėl galėsite pastatyti bet kur



 „USB Direct“ ir SD kortelių lizdai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite mėgautis 
patogia ir malonia prieiga prie daugiau skaitmeninės 
muzikos įrašų naudodamiesi integruotu „USB 
Direct“ ir SD kortelių lizdais.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį 
iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite 
mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo 
garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, 
nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 
grotuvą prie garso sistemos.

Skaitmeninis išankstinis nustatymas

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir 
laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų 
įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, 
kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo 
mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš 
naujo nustatyti dažnių.

Naudokite elektros lizdą ar baterijas

Savo „Philips“ radijo imtuvą maitinkite baterijų ar 
elektros tinklo energija ir mėgaukitės patogumu bei 
lankstumu. Kai nėra maitinimo laido ar nenorite, kad 
mėtytųsi nepatraukliai atrodantys laidai, naudokite 
baterijas. Kai reikia nuolatinio ir stabilaus maitinimo, 
įrenginį prijunkite prie sieninio elektros lizdo. Dabar 
galite iš tikrųjų mėgautis klausymosi laisve, kad ir kur 
būtumėte.
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Specifikacijos
Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: USB atmintinė, SD kortelė
• Grojimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, kito/ 

ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio 
takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/
programuoti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Antena: FM antena

Garsas
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Maksimali išvesties galia (RMS): 5 W

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
• Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalinė

Prijungimo galimybė
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

Patogumas
• Fono apšvietimas
• Ekrano tipas: LCD ekranas su apšvietimu

Maitinimas
• Baterijos tipas: AA
• Maitinimo elementų skaičius: 6
• Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz

Priedai
• Laidai / jungtys: Kintamosios-nuolatinės srovės 

adapteris
• Vartotojo vadovas: įvairiomis kalbomis
• Garantija: Garantijos lapelis

Matmenys
• Bendras svoris: 1,4 kg
• Pakuotės plotis: 284 mm
• Pakuotės aukštis: 264 mm
• Pakuotės gylis: 155 mm
• Svoris: 2 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 90 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 96 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 270 mm
•

* Venkite naudoti prietaisą garsiau nei 85 decibelai, nes tai gali sukelti 
pavojų jūsų klausai.
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