
 

 

Philips
Adaptér Bluetooth® Hi-Fi

Hudební přijímač Bluetooth®

Pro chytrý telefon, tablet
NFC
Bluetooth® aptX a AAC

AEA2500
Přehrávejte hudbu bezdrátově z chytrého telefonu do systému Hi-
Fi

Podporuje funkci Bluetooth
Adaptér Philips Bluetooth® Hi-Fi přemění váš počítač nebo systém Hi-Fi na bezdrátový hudební 
systém. Jednoduše zapojte adaptér a můžete přehrávat hudbu ze svého chytrého telefonu, tabletu 
nebo jiných zařízení podporující technologii Bluetooth přímo do systému Hi-Fi.

Vychutnejte si bezdrátovou hudbu díky technologii Bluetooth®

• Pracuje s jakýmkoli chytrým telefonem nebo tabletem vybaveným technologií Bluetooth®

• Bezdrátové připojení prostřednictvím technologie Bluetooth®

• Přenášejte místní hudební knihovnu prostřednictvím technologie Bluetooth®

• Přenášejte hudební aplikace z chytrého telefonu nebo tabletu do systému Hi-Fi
• Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování 

Bluetooth
• Prvotřídní kvalita streamování hudby Bluetooth® (aptX® a AAC)

Přemění váš systém Hi-Fi na bezdrátový hudební systém
• Lze je připojit téměř k jakémukoli systému Hi-Fi nebo počítačovým reproduktorům
• Využívá konektor RCA nebo 3,5mm konektor k připojení adaptéru
• Vychutnejte si lepší zvuk z chytrého telefonu



 Technologie NFC

Pomocí technologie NFC (Near Field 
Communications) spárujete zařízení 
Bluetooth® jednoduše jedním dotykem. Stačí 
klepnout na chytrý telefon nebo tablet 
s technologií NFC v dosahu NFC 
reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor 
zapnete, aktivujete párování Bluetooth® a 
spustíte streamování hudby.

Prvotřídní kvalita Bluetooth®

Pokročilá technologie posouvá streamování 
zvuku přes připojení Bluetooth® na vyšší 
úroveň. Standardní zvuk Bluetooth® využívá 
kodek SBC vytvořený pro základní přenos 
zvuku, což posluchačům často přináší zklamání 
a nespokojenost. Avšak adaptér Hi-Fi je 
vyzbrojen bezdrátovou technologií (aptX® a 
AAC) Bluetooth® prvotřídní kvality: poskytne 
vám bohatý, výkonný a křišťálově čistý zvuk. Je 
kompatibilní s nejnovějšími chytrými telefony 
se systémy Android™ a Apple iOS, tablety a 
dalšími zařízeními. Společnost Philips přináší 
kvalitu zvuku, kterou očekáváte. Bezdrátová 
hudba ještě nikdy nezněla tak dobře.

Konektor RCA nebo 3,5mm konektor
Standardní analogové konektory RCA nebo 
3,5mm konektor (kabel je součástí balení).

Vychutnejte si lepší zvuk
Máte rádi hudbu a máte ohromnou knihovnu 
ve svém chytrém telefonu nebo tabletu. 
Vestavěné reproduktory prostě nemají ten 
správný zvuk. Adaptér Bluetooth® Hi-Fi vám 
umožní poslouchat všechnu oblíbenou hudbu 
s lepším zvukem.

Plug-and-play
Adaptér Bluetooth® Hi-Fi vás ihned připojí 
k oblíbenému zařízení Hi-Fi. Stačí jej zapojit do 
konektoru RCA nebo 3,5mm konektoru a 
můžete přehrávat hudbu z chytrého telefonu 
nebo tabletu ve svém zařízení Hi-Fi.

Možnosti připojení Bluetooth®

Adaptér Bluetooth® Hi-Fi používá technologii 
Bluetooth® pro připojení k vašemu chytrému 
telefonu nebo tabletu.

Kompaktní provedení

Adaptér Bluetooth® Hi-Fi se vyznačuje 
kompaktním a hladkým designem, takže se na 
vašem oblíbeném zařízení Hi-Fi bude skvěle 
vyjímat.

Pro spojení s chytrým telefonem nebo 
tabletem

Adaptér Bluetooth® Hi-Fi pracuje s telefony a 
tablety podporujícími technologii Bluetooth®. 
Stačí zapnout rozhraní Bluetooth®, připojit 
adaptér Hi-Fi a přehrávat hudbu z chytrého 
telefonu nebo tabletu v zařízení Hi-Fi.

Přenášejte svou hudební knihovnu

Ukládáte si hudbu do chytrého telefonu a 
tabletu. Adaptér Bluetooth® Hi-Fi vám umožní 
streamovat všechnu vaši hudbu z hudební 
knihovny do systému Hi-Fi.

Přenášejte hudební aplikace online

Každý milovník hudby má svou oblíbenou 
hudební službu nebo aplikace online rádia ve 
svých mobilních zařízeních. Nyní si je můžete 
přehrát přímo v systému Hi-Fi.
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Přednosti
Adaptér Bluetooth® Hi-Fi
Hudební přijímač Bluetooth® Pro chytrý telefon, tablet, NFC, Bluetooth® aptX a AAC
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Možnosti připojení
• Technologie NFC: Ano
• Verze Bluetooth: 3,0
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Bluetooth: podporuje streamování aptX & AAC
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Až 10 m
• Výstup audio (3,5 mm): Ano
• Výstup RCA Aux: Ano

Příslušenství
• Adaptér AC: Ano

• Kabely: RCA na 3,5mm kabely
• Stručný návod k rychlému použití: Ano

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 74 x 22 x 74 mm
• Hmotnost výrobku: 0,04 kg

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V ~, 50/60 Hz
•

AEA2500/12

Specifikace
Adaptér Bluetooth® Hi-Fi
Hudební přijímač Bluetooth® Pro chytrý telefon, tablet, NFC, Bluetooth® aptX a AAC
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