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AZM310
Nyt digital musikk

Nyt lyd i høy kvalitet hjemme eller på farten. Med digital FM-søking og flere alternativer for 
lydinngang – inkludert USB Direct, SD-kort og MP3 Link – er denne bærbare Philips-radioen 
den perfekte lydløsningen, enten du kobler den til strømnettet eller bruker batteri.

Nyt musikk fra flere kilder
• USB Direct- og SD-kortspor for MP3-/WMA-avspilling
• FM-radio for en god radioopplevelse
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
• 5 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke
• Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
• Hodetelefonjack for bedre personlig musikknytelse
• Kompakt størrelse
• Nett- eller batteridrevet for fleksibel plassering



 USB Direct- og SD-kortspor

Takket være den fullstendige filoverførbarheten kan 
du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt 
det er å få tilgang til mer digital musikk via USB 
Direct- og SD-kortsporene.

MP3-kobling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold 
fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra 
lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også 
utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble 
den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Digital stasjonssøking med forvalg

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og 
hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre 
frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan 
lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen 
uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver 
gang.

Nett- eller batteridrevet

Bruk batterier eller en direkte strømtilførsel til 
Philips-radioen, og nyt flott brukervennlighet og 
fleksibilitet. Når du ikke har et vegguttak tilgjengelig, 
eller du ikke vil ha usjarmerende ledninger på slep, 
kan du bruke batterier. Når du trenger strømtilførsel 
som er kontinuerlig og stabil, trenger du bare å koble 
apparatet direkte til et vegguttak. Nå kan du virkelig 
nyte friheten til å lytte hvor du vil.
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Spesifikasjoner
Lydavspilling
• Avspillingsmedier: USB-flashstasjon, SD-kort
• Modi for avspilling: hurtig forover/bakover, neste/

forrige, albumsøk, neste/forrige, sporsøk, gjenta/
shuffle/program

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Antenne: FM-antenne

Lyd
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Lydsystem: stereo
• Volumkontroll: opp/ned
• Maksimal utgangseffekt (RMS): 5 W

Høyttalere
• Antall innebygde høyttalere: 2
• Høyttalergrillutførelse: metall

Tilkoblingsmuligheter
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Anvendelighet
• Bakbelysning
• Skjermtype: LCD-skjerm med bakbelysning

Drift
• Batteritype: AA
• Antall batterier: 6
• Batterispenning: 1,5 V
• Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: AC/DC-adapter
• Brukerhåndbok: flerspråklig
• Garanti: Garantihefte

Mål
• Bruttovekt: 1,4 kg
• Emballasjebredde: 284 mm
• Emballasjehøyde: 264 mm
• Emballasjedybde: 155 mm
• Vekt: 2 kg
• Hovedenhetens dybde: 90 mm
• Hovedenhetens høyde: 96 mm
• Hovedenhetens bredde: 270 mm
•

* Unngå overdreven bruk av apparatet med volumet høyere enn 
85 desibel. Dette kan føre til hørselsskade.
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