
 

 

Philips
Προσαρμογέας 
Bluetooth® Hi-Fi

AEA2000
Ασύρματη μουσική από το smartphone στο ηχοσύστημα Hi-Fi
Δυνατότητα Bluetooth
Ο προσαρμογέας Bluetooth® Hi-Fi της Philips μετατρέπει το ηχοσύστημα Hi-Fi ή τα ηχεία του 

υπολογιστή σας σε ασύρματο ηχοσύστημα. Απλώς συνδέστε τον προσαρμογέα και είστε έτοιμοι 

να ακούστε μουσική από το smartphone, το tablet και από άλλες συσκευές Bluetooth® στο 

ηχοσύστημα Hi-Fi.

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω της τεχνολογίας Bluetooth®

• Λειτουργία με οποιοδήποτε smartphone ή tablet με τεχνολογία Bluetooth
• Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης μέσω της τεχνολογίας Bluetooth
• Μεταδώστε την τοπική μουσική σας βιβλιοθήκη μέσω τεχνολογίας Bluetooth
• Μεταδώστε εφαρμογές μουσικής από το smartphone ή το tablet σε ηχοσύστημα Hi-Fi

Μετατρέπει το Hi-Fi σας σε ασύρματο ηχοσύστημα
• Συνδέεται σε σχεδόν οποιοδήποτε σύστημα ηχείων για Hi-Fi ή υπολογιστή
• Χρήση βυσμάτων RCA ή 3,5 χιλ. για τη σύνδεση του προσαρμογέα
• Απολαύστε καλύτερο ήχο από ό,τι στο smartphone

Απλό στη χρήση
• Plug and play για εύκολη χρήση
• Μικρό μέγεθος, λιτή σχεδίαση



 Δυνατότητα σύνδεσης σε smartphone ή 
tablet

Ο προσαρμογέας Bluetooth® Hi-Fi 
λειτουργεί με τηλέφωνα και tablet που 
διαθέτουν τεχνολογία Bluetooth. 
Ενεργοποιήστε το Bluetooth, συνδεθείτε με 
τον προσαρμογέα Bluetooth Hi-Fi και 
απολαύστε τη μουσική από το smartphone/
tablet στο ηχοσύστημα Hi-Fi.

Συνδεσιμότητα Bluetooth®

Ο προσαρμογέας Bluetooth® Hi-Fi 
λειτουργεί με όλες τις εκδόσεις της 
τεχνολογίας Bluetooth.

Μετάδοση μουσικής βιβλιοθήκης

Αποθηκεύετε τη μουσική σας σε smartphone 
και tablet. Με τον προσαρμογέα Bluetooth® 

Hi-Fi μπορείτε να μεταδώσετε όλα τα 
κομμάτια από τη μουσική σας βιβλιοθήκη 
στο ηχοσύστημα Hi-Fi.

Μετάδοση διαδικτυακών εφαρμογών 
μουσικής

Όλοι οι λάτρεις της μουσικής χρησιμοποιούν 
την αγαπημένη τους υπηρεσία μουσικής ή 
διαδικτυακές εφαρμογές ραδιοφώνου στις 
κινητές συσκευές τους. Τώρα, μπορείτε να 
τις αναπαραγάγετε απευθείας στο 
ηχοσύστημα Hi-Fi.

Λειτουργεί με τα περισσότερα 
ηχοσυστήματα Hi-Fi

Μπορείτε να συνδέσετε τον προσαρμογέα 
Bluetooth® Hi-Fi σε σχεδόν οποιοδήποτε 
σύστημα ηχείων για Hi-Fi ή υπολογιστή, 
χρησιμοποιώντας τυπικά αναλογικά 
βύσματα RCA ή 3,5 χιλ.

Βύσμα RCA ή 3,5 χιλ.
Τυπικά αναλογικά βύσματα RCA ή 3,5 χιλ. 
(περιλαμβάνονται καλώδια).

Απολαύστε καλύτερο ήχο
Λατρεύετε τη μουσική και έχετε μια τεράστια 
βιβλιοθήκη στο smartphone και στο tablet 
σας. Ωστόσο, τα ενσωματωμένα ηχεία δεν 
προσφέρουν τον ήχο που θέλετε. Με τον 
προσαρμογέα Bluetooth® Hi-Fi μπορείτε να 
ακούσετε όλα τα αγαπημένα σας κομμάτια 
με καλύτερο ήχο.

Plug-and-play
Ο προσαρμογέας Bluetooth® Hi-Fi 
συνδέεται άμεσα στο αγαπημένο σας 
ηχοσύστημα Hi-Fi. Απλώς συνδέστε τον στις 
υποδοχές RCA ή 3,5 χιλ. και είστε έτοιμοι για 
να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή της 
μουσικής από το smartphone ή το tablet σας 
στο ηχοσύστημα Hi-Fi .

Μικρό μέγεθος

Ο προσαρμογέας Bluetooth® Hi-Fi διαθέτει 
μοντέρνο σχέδιο, μικρό μέγεθος και 
εντυπωσιακή εμφάνιση που ταιριάζει ιδανικά 
στο αγαπημένο σας ηχοσύστημα Hi-Fi.
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Συνδεσιμότητα
• Έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Εμβέλεια Bluetooth: Έως και 10 μ.
• Είσοδος Aux RCA
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Αξεσουάρ
• Προσαρμογέας AC

• Καλώδια: Καλώδια RCA σε 3,5 χιλ.
• Οδηγός γρήγορης έναρξης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

74 x 22 x 74 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,04 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
•
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