
 

 

Philips
Bluetooth® Hi-Fi адаптер

AEA2500
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 технологията 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
• Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
• Висококачествено поточно предаване на музика с Bluetooth® (aptX® и AAC)

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



 Технология NFC

Сдвоявайте Bluetooth® устройства с едно 
докосване - чрез технологията NFC (Near 
Field Communications). Просто докоснете 
смартфона или таблета с NFC възможности 
до NFC зоната на тонколоната и 
тонколоната ще се включи, ще се извърши 
Bluetooth® сдвояване и ще се стартира 
поточното възпроизвеждане на музика.

Висококачествена Bluetooth® връзка

С усъвършенствана технология излъчваният 
поточно чрез Bluetooth® звук се извежда на 
следващото ниво. Стандартният Bluetooth® 
звук използва SBC кодек, създаден за 
основен пренос на звук, който понякога не 
удовлетворява слушателите. Адаптерът 
Philips обаче е оборудван с 
висококачествена безжична технология 
Bluetooth® (aptX® и AAC), предоставяща 
богат, мощен и кристално ясен звук. 
Съвместима с най-новите смартфони, 
таблети и други устройства с Android™ и 
Apple iOS, сега чрез тази технология Philips 
предоставя качеството на звука, което сте 
свикнали да очаквате. Безжичната музика 
никога не е звучала толкова добре.

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.

Свързване чрез Bluetooth®

Bluetooth® Hi-Fi адаптерът използва 
Bluetooth® за свързване с вашия смартфон 
или таблет.

Компактна конструкция

Bluetooth® Hi-Fi адаптерът има компактен и 
изчистен дизайн, които подхожда идеално 
на любимата ви Hi-Fi система.

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 
изпълнявайте музика от своя смартфон или 
таблет на вашата Hi-Fi система.

Стрийминг на вашата фонотека

Записвате музиката си на своя смартфон и 
таблет. С помощта на Bluetooth® Hi-Fi 
адаптера можете да предавате поточно 
цялата си музикална колекция в Hi-Fi 
системата.

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.
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Възможности за свързване
• Технология NFC
• Версия на Bluetooth: 3,0
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
• Bluetooth: поддържа aptX & AAC поточно 
предаване

• 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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