
 

 

Philips
Adaptador Hi-Fi 
Bluetooth®

AEA2000
Reproduza música sem fios do smartphone para o Hi-Fi
Com Bluetooth
O adaptador Hi-Fi Bluetooth® da Philips transforma o seu sistema Hi-Fi ou o sistema de altifalantes do 

PC num sistema de som sem fios. Basta ligar o adaptador e está pronto para reproduzir música do seu 

smartphone, tablet e outros dispositivos com Bluetooth no seu sistema Hi-Fi.

Transmissão de música sem fios através da tecnologia Bluetooth®

• Funciona com qualquer smartphone ou tablet com Bluetooth
• Estabelece a ligação sem fios através da tecnologia Bluetooth
• Transmita a sua biblioteca de música local através da tecnologia Bluetooth
• Transmita aplicações de música do seu smartphone ou tablet para o sistema Hi-Fi

Transforma o seu sistema Hi-Fi num sistema de som sem fios
• Liga-se a quase todos os sistemas Hi-Fi ou sistemas de altifalantes do PC
• Utiliza fichas RCA ou de 3,5 mm para ligar o adaptador
• Desfrute de um som melhor do que no seu smartphone

Utilização simples
• Plug-and-play para utilização fácil
• Design simples e compacto



 Liga-se a smartphones ou tablets

O adaptador Hi-Fi Bluetooth® funciona com 
telemóveis e tablets com Bluetooth. Basta 
activar o Bluetooth, ligar ao adaptador Hi-Fi 
Bluetooth e reproduzir música do seu 
smartphone/tablet no seu sistema Hi-Fi.

Conectividade Bluetooth®

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

Transmitir a biblioteca de música

A sua música está guardada no smartphone e 
no tablet. Com o adaptador Hi-Fi Bluetooth®, 

pode transmitir toda a música da sua biblioteca 
de música para o seu sistema Hi-Fi.

Transmitir aplicações de música online

Todos os amantes de música têm um serviço 
favorito de música ou aplicações de rádio 
online nos seus dispositivos móveis. Agora 
pode reproduzi-los directamente no seu 
sistema Hi-Fi.

Funciona com a maioria dos sistemas Hi-
Fi

Pode ligar o adaptador Hi-Fi Bluetooth® a 
praticamente todos os sistemas Hi-Fi ou 
sistemas de altifalantes do PC utilizando fichas 
padrão analógicas RCA ou de 3,5 mm.

Ficha RCA ou de 3,5 mm
Fichas RCA analógicas padrão ou jack de 
3,5 mm (cabos incluídos)

Desfrute de um som melhor
É um amante de música e tem uma biblioteca 
enorme no seu smartphone e tablet? Mas os 
altifalantes integrados não têm um som 
satisfatório. Com o adaptador Hi-Fi 
Bluetooth® pode ouvir toda a sua música 
favorita com o melhor som.

Plug-and-play
O adaptador Hi-Fi Bluetooth® liga-se 
facilmente ao seu sistema Hi-Fi favorito. Basta 
ligá-lo à ficha RCA ou de 3,5 mm e está pronto 
para reproduzir música do seu smartphone ou 
tablet no seu sistema Hi-Fi.

Design compacto

O adaptador Hi-Fi Bluetooth® dispõe de um 
design compacto e aerodinâmico, que combina 
perfeitamente com o seu sistema Hi-Fi 
favorito.
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Conectividade
• Versão Bluetooth: 2.1+EDR
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Gama Bluetooth: Até 10 m
• Entrada RCA Aux
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Acessórios
• Adaptador CA

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

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

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

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