
 

 

Philips
Bluetooth® Hi-Fi -sovitin

Bluetooth®-musiikkivastaanotin

Älypuhelimelle ja tablet-laitteelle
NFC
Bluetooth® aptX ja AAC

AEA2500
Toista musiikkia langattomasti älypuhelimelta hifijärjestelmään
Bluetooth-yhteensopiva
Philips Bluetooth® Hi-Fi -sovitin muuttaa Hi-Fi- tai PC-tietokoneen kaiutinjärjestelmästä 
langattoman äänijärjestelmän. Liittämällä sovittimen voit toistaa musiikkia älypuhelimelta, 
tablet-laitteelta ja muilta Bluetooth-laitteilta hifijärjestelmässä.

Langaton musiikin suoratoisto Bluetooth®-tekniikan avulla
• Toimii minkä tahansa älypuhelimen tai tablet-laitteen kanssa, jossa on Bluetooth®-yhteys
• Liittää langattomasti Bluetooth®-tekniikan avulla
• Suoratoista paikallisesta musiikkikirjastostasi Bluetooth®-tekniikalla
• Suoratoista musiikkisovelluksia älypuhelimestasi tai tablet-laitteestasi hifijärjestelmässä
• Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
• Luotettava Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin suoratoisto

Hifijärjestelmästä langaton äänijärjestelmä
• Voidaan yhdistää lähes mihin tahansa hifi- tai tietokonekaiutinjärjestelmään
• Yhdistä sovittimeen RCA- tai 3,5 mm:n liitännällä
• Nauti paremmasta äänestä kuin älypuhelimessasi

Käytön helppous
• Plug-and-play takaa vaivattoman käytön
• Sulavalinjainen ja pienikokoinen



 NFC-tekniikka

Muodosta Bluetooth®-pariliitos helposti yhden 
kosketuksen NFC-tekniikan (Near Field 
Communications) avulla. Käynnistä kaiutin 
napauttamalla NFC-yhteensopivalla 
älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen 
NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth®-
pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin 
suoratoisto.

Luotettava Bluetooth®

Kehittynyt tekniikka parantaa Bluetooth®-
suoratoistoa entisestään. Tavallinen 
Bluetooth®-ääni ei aina tyydytä kuuntelijoita, 
koska se käyttää SBC-kodeekkia, joka on 
tarkoitettu tavalliseen äänentoistoon. Hi-Fi-
sovitin käyttää sen sijaan luotettavaa langatonta 
(aptX® ja AAC) Bluetooth®-tekniikkaa, jonka 
ansiosta ääni on voimakas ja kristallinkirkas. 
Yhteensopiva sekä uusien Android™- että 
Apple iOS -älypuhelimien, tablet-laitteiden ja 
muiden laitteiden kanssa. Philipsin tarjoama 
äänenlaatu vastaa odotuksiasi. Langaton 
musiikki kuulostaa paremmalta kuin koskaan.

RCA- tai 3,5 mm:n liitäntä
Normaali analoginen RCA- tai 3,5 mm:n 
liitäntä (sisältää kaapelit).

Nauti paremmasta äänestä
Rakastat musiikkia, ja sinulla on suuri kokoelma 
älypuhelimessasi tai tablet-laitteessasi. 
Sisäänrakennetut kaiuttimet eivät kuitenkaan 
kuulosta oikeilta. Bluetooth® Hi-Fi -sovittimen 

avulla voit kuunnella musiikkia paremmalla 
äänellä.

Plug-and-play
Bluetooth® Hi-Fi -sovitin on helppo liittää 
hifijärjestelmääsi. Liitä se RCA- tai 3,5 mm:n 
liitännällä, niin voit kuunnella musiikkia 
älypuhelimesta tai tablet-laitteesta 
hifijärjestelmäsi kautta.

Bluetooth®-liitännät

Bluetooth® Hi-Fi -sovitin muodostaa yhteyden 
älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen 
Bluetoothin® välityksellä.

Pienikokoinen

Bluetooth® Hi-Fi -sovittimessa on kompakti ja 
sulavalinjainen muotoilu, joten se sopii 
täydellisesti yhteen hifijärjestelmäsi kanssa.

Yhteys älypuhelimeen tai tablet-
laitteeseen

Bluetooth® Hi-Fi -sovitin toimii Bluetooth®-
yhteensopivien puhelimien ja tablet-laitteiden 
kanssa. Ota Bluetooth® käyttöön, yhdistä Hi-Fi 

-sovitin ja toista älypuhelimen tai tablet-laitteen 
musiikkia hifijärjestelmässä.

Suoratoista musiikkikirjastosta

Bluetooth® Hi-Fi -sovittimen avulla voit 
suoratoistaa kaikki älypuhelimeesi tai tablet-
laitteeseesi tallentamasi musiikkikirjaston 
musiikin hifijärjestelmässä.

Suoratoista musiikkisovelluksia verkossa

Nyt voit toistaa mobiililaitteesi 
musiikkipalvelua tai Internet-radiosovellusta 
suoraan hifijärjestelmässä.

Toimii useimpien hifijärjestelmien 
kanssa

Voit yhdistää Bluetooth® Hi-Fi -sovittimen 
lähes mihin tahansa Hi-Fi- tai 
tietokonekaiutinjärjestelmään normaalilla 
analogisella RCA- tai 3,5 mm:n liitännällä.
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Liitännät
• NFC-tekniikka
• Bluetooth-versio: 3,0
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
• Bluetooth: tukee aptX- ja AAC-suoratoistoa
• Bluetooth-kantama: Enintään 10 m
• Äänilähtö (3,5 mm)
• RCA Aux -äänilähtö

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite

• Johdot: 3,5 mm:n RCA-liitäntäjohdot
• Pikaopas

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 74 x 22 x 74 mm
• Tuotteen paino: 0,04 kg

Virta
• Virtalähde: 100–240 V ~, 50/60 Hz
•
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