
 

 

Philips
Bluetooth® Hi-Fi адаптер

AEA2000
Безжично възпроизвеждане на музика от смартфон на Hi-Fi 
система

Поддържа Bluetooth
Bluetooth® Hi-Fi адаптерът Philips превръща вашата Hi-Fi система или високоговорителите на 

компютъра ви в безжична звукова система. Просто свържете адаптера и сте готови да 

възпроизвеждате музика от вашия смартфон, таблет или друго поддържащо Bluetooth 

устройство - на Hi-Fi системата.

Безжичен стрийминг на музика с технологията Bluetooth®

• Работи с всеки смартфон или таблет с Bluetooth
• Безжично свързване с технологията Bluetooth
• Стрийминг на вашата фонотека с технологията Bluetooth
• Приложения за стрийминг на музика от смартфон или таблет към Hi-Fi система

Превръща вашата Hi-Fi система в безжична звукова система
• Свързва се с почти всяка Hi-Fi система или система компютърни високоговорители
• RCA или 3,5-мм жак за свързване на адаптера
• Радвайте се на по-добър звук, отколкото от вашия смартфон

Използване с лекота
• "Plug and Play" за лесно използване
• Стилен и компактен дизайн



 Свързване със смартфон или таблет

Bluetooth® Hi-Fi адаптерът работи с 
поддържащи Bluetooth телефони и таблети. 
Просто включете Bluetooth, свържете 
устройството към Bluetooth Hi-Fi адаптера и 
пускайте музика от вашия смартфон или 
таблет на вашата Hi-Fi система.

Свързване чрез Bluetooth®

Bluetooth® Hi-Fi адаптерът работи с всички 
версии на Bluetooth.

Стрийминг на вашата фонотека

Съхранили сте музика във вашия смартфон 
или таблет. С Bluetooth® Hi-Fi адаптера 

имате възможност за стрийминг на цялата 
музикална колекция към вашата Hi-Fi 
система.

Онлайн приложения за стрийминг на 
музика

Всеки почитател на музиката има любима 
музикална услуга или приложения за онлайн 
радио в мобилните си устройства. Сега 
можете да пускате всичко това направо на 
своята Hi-Fi система.

Работи с повечето Hi-Fi системи

Можете да свържете Bluetooth® Hi-Fi 
адаптера към почти всяка Hi-Fi система или 
система компютърни високоговорители 
чрез стандартен аналогов изход за аудио 
(RCA) или 3,5-мм жак.

RCA или 3,5-мм жак
Стандартните аналогови RCA или 3,5-мм 
гнезда (кабелите са включени).

Радвайте се на по-добър звук
Обичате музиката и имате богата фонотека 
в смартфона или таблета си. Но вградените 
високоговорители просто не звучат както 
трябва. С Bluetooth® Hi-Fi адаптера можете 
да слушате любимата си музика с по-добър 
звук.

Plug and Play
Bluetooth® Hi-Fi адаптерът се свързва лесно 
с любимите ви Hi-Fi устройства. Просто го 
включете в RCA или 3,5 -мм гнезда и сте 
готови за изпълнение на музика от своя 
смартфон или таблет на Hi-Fi уредба.

Компактна конструкция

Bluetooth® Hi-Fi адаптерът има компактен и 
изчистен дизайн, които подхожда идеално 
на любимата ви Hi-Fi система.
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Възможности за свързване
• Версия на Bluetooth: 2.1+EDR
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
• Обхват на Bluetooth: До 10 м
• Вход AUX RCA
• Аудио вход (3,5 мм)

Аксесоари
• AC адаптер

• Кабели: RCA към 3,5-мм кабел
• Ръководство за бърз старт

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

74 x 22 x 74 мм
• Тегло на изделието: 0,04 кг

Power
• Електрозахранване: 100-240 V ~, 50/60 Hz
•
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