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AZM310
Njut av din digitala musik

Njut av högkvalitetsljud hemma eller ute i farten. Med digital FM-mottagning, en mängd 
alternativ för ljudingång, inklusive USB Direct, SD-kort och MP3 Link, samt strömförsörjning 
via elnätet eller batteri, är den här bärbara radion från Philips den perfekta ljudlösningen.

Lyssna på musik från olika källor
• USB Direct- och SD-kortplatser för MP3-/WMA-uppspelning
• FM-radio - njut av radion
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Total uteffekt på 5 W RMS

Lättanvänd
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• Hörlursuttag för att lyssna på musik privat
• Kompakt format
• Nät- eller batteridriven för flexibel placering



 USB Direct- och SD-kortplatser

Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du 
lätt och bekvämt få åtkomst till mer digital musik via 
de inbyggda USB Direct- och SD-kortplatserna.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning 
av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan 
njuta av din favoritmusik med ljudsystemets 
enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också 
mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta 
din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Digital mottagare med förinställningar

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som 
snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så 
sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan 
du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att 
manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Nät- eller batteridriven

Strömförsörj din Philips-radio med batterier eller 
med en direkt strömkälla och få bekvämlighet och 
flexibilitet. När det inte finns något tillgängligt uttag, 
eller när du inte vill ha några sladdar i vägen, driver 
du enheten med batterier. När du behöver en 
kontinuerlig och stabil strömförsörjning ansluter du 
enheten till ett vägguttag. Nu får du verkligen frihet 
att lyssna var du vill.
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Specifikationer
Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: USB-flashminne, SD-kort
• Uppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående albumsökning, nästa/föregående 
spårsökning, repetera/shuffle/program

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Antenn: FM-antenn

Ljud
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned
• Högsta uteffekt (RMS): 5 W

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2
• Högtalargaller, finish: metall

Anslutningar
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Bekvämlighet
• Bakgrundsbelysning
• Skärmtyp: LCD-skärm med bakgrundsbelysning

Effekt
• Batterityp: AA
• Antal batterier: 6
• Batterispänning: 1,5 V
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz

Tillbehör
• Kablar/anslutning: Nätadapter
• Bruksanvisning: flera språk
• Garanti: Garantibevis

Mått
• Bruttovikt: 1,4 kg
• Paketbredd: 284 mm
• Paketbredd: 264 mm
• Pakethöjd: 155 mm
• Vikt: 2 kg
• Huvudenhet, djup: 90 mm
• Huvudenhet, höjd: 96 mm
• Huvudenhet, bredd: 270 mm
•

* Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel 
eftersom det kan skada din hörsel.
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