
 

 

Philips
Adaptador Hi-Fi 
Bluetooth®

Receptor de música Bluetooth®

Para smartphones e tablets

AEA2000
Reproduza músicas sem fio do smartphone para Hi-Fi
Compatível com Bluetooth
Com o adaptador Hi-Fi Philips Bluetooth®, o alto-falante do seu PC ou o seu sistema Hi-Fi transforma-

se em um sistema de som wireless. Basta conectar o adaptador para você poder reproduzir as músicas 

do seu smartphone, tablet e outros dispositivos com Bluetooth em seu Hi-Fi.

Transmissão wireless de músicas via tecnologia Bluetooth®

• Funciona com qualquer smartphone ou tablet com a tecnologia Bluetooth
• Faz conexão wireless usando a tecnologia Bluetooth
• Transmita sua biblioteca de músicas local usando a tecnologia Bluetooth
• Transmite aplicativos de música do seu smartphone ou tablet para Hi-Fi

Transforma seu Hi-Fi em um sistema de som wireless
• Conecta-se a quase todos os sistema de caixas de som de PC ou Hi-Fi
• Usa entrada RCA ou de 3,5 mm para conectar o adaptador
• Desfrute de um som melhor que o do seu smartphone

Simples de usar
• Plug-and-play para usar com facilidade
• Design suave e compacto



 Links para smartphone ou tablet

O adaptador Hi-Fi Bluetooth® funciona com 
telefones e tablets compatíveis com Bluetooth. 
Basta ativar o Bluetooth, conectar-se ao 
adaptador Hi-Fi Bluetooth e reproduzir as 
músicas de seu smartphone ou tablet em seu 
Hi-Fi.

Conectividade Bluetooth®

O adaptador Hi-Fi Bluetooth® funciona com 
todas as versões da tecnologia Bluetooth.

Transmissão da biblioteca de músicas

Você armazena suas músicas no smartphone e 
no tablet. Com o adaptador Hi-Fi Bluetooth®, 

é possível transmitir todas as suas músicas da 
sua biblioteca de músicas para o seu sistema 
Hi-Fi.

Transmissão de aplicativos de música 
on-line

Todo amante de música tem seu serviço de 
música ou aplicativo de rádio on-line favorito 
em seu dispositivo móvel. Agora, é possível 
reproduzi-los diretamente em seu sistema Hi-
Fi.

Funciona com a maioria dos sistemas Hi-
Fi

Você pode conectar o adaptador Hi-Fi 
Bluetooth® a quase todos os sistemas de alto-
falantes de PCs ou sistemas Hi-Fi usando 
entradas RCA ou de 3,5 mm analógicas padrão.

Entrada RCA ou de 3,5 mm
Entrada RCA ou de 3,5 mm analógica padrão 
(cabo incluso).

Desfrute de um som com a melhor 
qualidade
Você adora música e tem uma enorme 
biblioteca em seu smartphone e em seu tablet. 
No entanto, o volume dos alto-falantes 
integrados não é muito bom. Com o adaptador 
Hi-Fi Bluetooth®, você pode ouvir todas as 
suas músicas favoritas com a melhor qualidade 
de som.

Plug-and-play
O adaptador Hi-Fi Bluetooth® conecta-se 
facilmente a seu Hi-Fi favorito. Basta conectá-
lo a entradas RCA ou de 3,5 mm e você estará 
pronto para reproduzir músicas de seu 
smartphone ou tablet em seu Hi-Fi.

Design compacto

O adaptador Hi-Fi Bluetooth® possui um 
design simples e compacto, que parece 
perfeito no seu Hi-Fi favorito.
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Conectividade
• Versão do Bluetooth: 2.1+EDR
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
• alcance do Bluetooth: Até 10 m
• Entrada auxiliar RCARCA Aux in
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Acessórios
• Adaptador AC

• Cabos: RCA para cabos de 3,5 mm
• Guia de início rápido

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

74 x 22 x 74 mm
• Peso do produto: 0,04 kg

Lig/Desl
• Fonte de alimentação: 100-240 V ~, 50/60 Hz
•
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