
 

 

Philips
Adaptor cu Bluetooth® Hi-
Fi

AEA2000
Redaţi wireless muzica de pe smartphone pe Hi-Fi
Bluetooth activat
Adaptorul Philips cu Bluetooth® Hi-Fi vă transformă sistemul de boxe Hi-Fi sau de pe calculator 
în sistem de sunet wireless. Pur şi simplu conectaţi adaptorul şi sunteţi pregătiţi să redaţi muzică 
de pe smartphone, tabletă sau orice alt dispozitiv cu Bluetooth activat pe sistemul dvs. Hi-Fi.

Streaming de muzică wireless prin tehnologia Bluetooth®

• Funcţionează cu orice smartphone sau tabletă cu Bluetooth
• Se conectează wireless prin tehnologia Bluetooth
• Transmiteţi colecţia dvs. locală de muzică prin tehnologia Bluetooth
• Transmiteţi aplicaţii de muzică de pe smatphone-ul sau tableta dvs. pe Hi-Fi

Vă transformă sistemul Hi-Fi într-un sistem de sunet wireless
• Se conectează la aproape orice sistem de difuzoare Hi-Fi sau PC
• Folosește RCA sau mufe de 3,5 mm pentru a conecta adaptorul
• Bucuraţi-vă de un sunet mai performant decât pe smartphone-ul dvs.

Utilizare simplă
• Plug and play pentru utilizare ușoară.
• Design compact și fin



 Linkuri către smartphone sau tabletă

Adaptorul cu Bluetooth® Hi-Fi funcţionează cu 
telefoane și tablete cu Bluetooth activat. Doar 
porniţi Bluetooth-ul, conectaţi-vă la adaptorul 
cu Bluetooth Hi-Fi și redaţi muzică de pe 
smartphone-ul sau tableta dvs. pe Hi-Fi.

Conectivitate Bluetooth®

Adaptorul cu Bluetooth® Hi-Fi funcţionează cu 
toate versiunile Bluetooth.

Transmiteţi colecţia dvs. de muzică

Vă stocaţi muzica pe smartphone și pe tabletă. 
Cu adaptorul Bluetooth® Hi-fi vă puteţi 

transmite muzica din colecţia dvs. pe sistemul 
Hi-Fi.

Transmiteţi aplicaţii de muzică online

Fiecare iubitor de muzică are un serviciu de 
muzică sau aplicaţii de radio online pe 
dispozitivele sale mobile. Acum le puteţi reda 
direct pe sistemul dvs. Hi-Fi.

Funcţionează cu majoritatea sistemelor 
Hi-Fi

Puteţi conecta adaptorul Bluetooth® Hi-Fi la 
aproape orice sistem de difuzoare folosind 
RCA standard analogic sau mufe de 3,5 mm.

RCA sau mufă de 3,5 mm
RCA standard analogic sau mufe de 3,5 mm 
(cabluri incluse).

Bucuraţi-vă de un sunet mai performant
Iubiţi muzica și aveţi o colecţie imensă pe 
smartphone-ul și tableta dvs. Dar difuzoarele 

încorporate pur și simplu nu sună bine. Cu 
adaptorul Bluetooth® Hi-Fi puteţi asculta toată 
muzica dvs. cu o mai bună calitate a sunetului.

Plug-and-play
Adaptorul Bluetooth® Hi-Fi se conectează 
imediat la reţeaua dvs. preferată Hi-Fi. Este 
suficient să îl conectaţi la RCA sau la mufe de 
3,5 mm și puteţi reda muzică de pe smartphone 
sau tabletă pe sistemul Hi-Fi.

Design compact

Adaptorul cu Bluetooth® Hi-Fi oferă un design 
compact și elegant, ce arată perfect în reţeaua 
dvs. preferată Hi-Fi.
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Conectivitate
• Versiune Bluetooth: 2.1+EDR
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Rază de acţiune Bluetooth: Până la 10 m
• Intrare Aux RCA
• Intrare audio (3,5 mm)

Accesorii
• Adaptor CA

• Cabluri: Cablu RCA - 3,5 mm
• Ghid de iniţiere rapidă

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 74 x 22 x 74 mm
• Greutate produs: 0,04 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V ~, 50/60 Hz
•
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