
 

 

Philips
Bluetooth®-i hi-fi-adapter

AEA2500
Mängige hi-fi-ga nutitelefonist juhtmevabalt muusikat
Bluetoothiga varustatud
Philipsi Bluetooth®-i hi-fi-adapter muudab teie hi-fi- või lauaarvuti kõlarisüsteemi juhtmevabaks 
helisüsteemiks. Lihtsalt ühendage adapter ja oletegi valmis mängima oma hi-fi-seadmes muusikat 
oma nutitelefonist, tahvelarvutist või muust Bluetoothiga varustatud seadmest.

Juhtmevaba voogedastus Bluetooth®-i tehnoloogia abil
• Töötab Bluetooth®-i tehnoloogia abil iga nutitelefoni või tahvelarvutiga
• Ühendub juhtmevabalt Bluetooth®-i tehnoloogia kaudu
• Voogedastage Bluetooth®-i tehnoloogia abil iga nutitelefoni või tahvelarvutiga
• Voogedastage oma nutitelefoni või tahvelarvuti muusikarakendustest muusikat hi-fi-seadmesse
• One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
• Kõrge kvaliteediga Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika voogedastus

Muudab teie hi-fi juhtmevabaks helisüsteemiks
• Ühendub peaaegu kõigi hi-fi-seadmete või lauaarvutite kõlarisüsteemiga
• Adapteriga ühendamiseks kasutatakse RCA-d või 3,5 mm pistikut
• Nautige oma nutitelefonist veelgi paremat heli

Lihtne kasutada
• Isehäälestuvat seadet on lihtne kasutada
• Sile ja kompaktne disain



 NFC-tehnoloogia

Ühe puudutusega NFC (Near Field 
Communications) tehnoloogia võimaldab 
Bluetooth®-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt 
koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või 
tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse 
lülitada, alustada Bluetooth®-i sidumist ja 
muusika voogedastust.

Kõrge kvaliteediga Bluetooth®

Tänu täiustatud tehnoloogiale viidi 
Bluetooth®-i kaudu voogedastatud heli uuele 
tasemele. Tavaline Bluetooth®-heli kasutab 
SBC-koodekit, mis on mõeldud põhiliseks 
heliedastuseks, tekitades kuulajates mõnikord 
pettumust ja rahulolematust. Seevastu Hi-Fi 
adapter on varustatud ülikvaliteetse 
Bluetooth® (aptX® ja AAC) juhtmeta 
tehnoloogiaga - pakkudes rikkalikku, võimsat ja 
kristallselget heli. Uusimate Android™ 
nutitelefonide, tahvelarvutite ja muude 
seadmetega ühilduv Philips pakub nüüd sellist 
helikvaliteeti, mida olete oodanud. Juhtmevaba 
muusika ei ole kunagi kõlanud nii hästi.

RCA- või 3,5 mm pistik
Standardne analoog-RCA-pistik või 3,5 mm 
pistik (komplektis on kaablid).

Nautige paremat heli
Armastate muusikat ja teil on nutitelefonis ja 
tahvelarvutis tohutu muusikakogu. Kuid 
sisseehitatud kõlarite kaudu ei kõla see päris nii 

nagu vaja. Bluetooth®-i hi-fi-adapteriga saate 
kuulata oma lemmikmuusikat parema heliga.

Isehäälestuv
Bluetooth®-i hi-fi-adapteri saate hõlpsasti oma 
lemmik hi-fi-seadmega ühendada. Lihtsalt 
ühendage see RCA- või 3,5 mm pistikuga ja 
oletegi valmis mängima oma hi-fi-seadmes 
muusikat oma nutitelefonist või tahvelarvutist.

Bluetooth®-i ühilduvus

Bluetooth® Hi-Fi adapter kasutab nutitelefoni 
või tahvelarvuti ühendamiseks Bluetooth®-i.

Kompaktne disain

Bluetooth®-i hi-fi-adapteril on kompaktne ja 
voolujooneline disain, see näeb teie hi-fi-
seadmel täiuslik välja.

Ühildub nutitelefoni või tahvelarvutiga

Bluetooth®-i Hi-Fi-adapter töötab 
Bluetooth®-iga varustatud telefonide ja 
tahvelarvutitega. Lihtsalt lülitage Bluetooth® 
sisse, ühenduge hi-fi-adapteriga ja mängige oma 

hi-fi-seadmega muusikat oma nutitelefonist või 
tahvelarvutist.

Voogedastage muusikat oma 
muusikakogust

Salvestate oma muusika nutitelefoni või 
tahvelarvutisse. Bluetooth®-i Hi-Fi-adapteriga 
saate voogedastada kogu oma muusika 
muusikakogust oma Hi-Fi-süsteemi.

Voogedastage muusikat veebipõhistest 
muusikarakendustest

Igal muusikasõbral on mobiilseadmes talle 
meelepärane veebipõhine raadiorakendus. 
Nüüd saate neid otse oma hi-fi-seadmes 
mängida.

Töötab enamiku hi-fi-süsteemidega

Saate Bluetooth®-i hi-fi-adapteri ühendada 
peaaegu ükskõik millise hi-fi-seadme või 
lauaarvuti kõlariga, kasutades standardset 
analoog-RCA-pistikut või 3,5 mm pistikut.
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Ühenduvus
• NFC-tehnoloogia
• Bluetoothi versioon: 3,0
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
• Bluetooth: toetab aptX ja AAC voogedastust
• Bluetoothi ulatus: Kuni 10 m
• RCA Aux-sisend
• Helisisend (3,5 mm)

Tarvikud
• Vahelduvvooluadapter

• Kaablid: RCA 3,5 mm kaablitesse
• Kiirjuhend

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 74 x 22 x 74 mm
• Toote kaal: 0,04 kg

Võimsus
• Toiteallikas: 100–240 V, 50–60 Hz
•
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