
 

 

Philips
Bluetooth® Hi-Fi adapter

Bluetooth®-os zenevevő készülék

Okostelefonhoz, táblagéphez
NFC
Bluetooth® aptX és AAC

AEA2500
Zenelejátszás a Hi-Fi rendszeren az okostelefonról vezeték nélkül
Bluetooth-kompatibilis
A Philips Bluetooth® Hi-Fi adapterrel a Hi-Fi rendszer vagy a PC hangsugárzó-rendszere vezeték nélküli 

hangrendszerré alakítható. Csak az adaptert kell csatlakoztatnia, és máris lejátszhatja az okostelefonon, 

táblagépen vagy más Bluetooth-kompatibilis eszközön lévő zeneszámokat a Hi-Fi berendezésen.

Vezeték nélküli zenestreaming Bluetooth® technológiával
• Minden Bluetooth® technológiával rendelkező okostelefonnal vagy táblagéppel működik
• Vezeték nélküli csatlakozás Bluetooth® technológia segítségével
• Küldje el a helyi zenekönyvtárát adatfolyamként (stream) a Bluetooth® technológia segítségével
• Zenei alkalmazások küldése adatfolyamként (stream) az okostelefonról vagy táblagépről a Hi-

Fi rendszerre.
• Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
• Hi-Fi minőségű Bluetooth® (aptX® és AAC) zenestreaming

Hi-Fi berendezését vezeték nélküli hangrendszerré változtatja
• Szinte bármelyik Hi-Fi vagy számítógépes hangsugárzó rendszerhez csatlakoztatható
• RCA vagy 3,5 mm-es jack csatlakozó az adapter csatlakoztatásához
• Élvezze az okostelefon által biztosítottnál jobb hangzást!

Egyszerű használat
• Plug & Play a könnyű használat kedvéért
• Kellemes és kompakt kialakítás



 NFC technológia

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az 
egyérintéses NFC (Near Field 
Communications) technológia segítségével. A 
hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® 
párosításhoz és a zenestreaming 
megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát 
alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az 
adott hangsugárzó NFC-területén.

Hi-Fi minőségű Bluetooth®

A fejlett technológia révén a Bluetooth® 
funkción keresztül streamelt hang új szintre 
emelkedik. A Standard Bluetooth® audio SBC 
kodeket alkalmaz, amelyet alapvető 
hangátvitelre terveztek, ennek következtében 
a felhasználó nem mindig elégedett vele. A Hi-
Fi adapter azonban hifi (aptX® és AAC) 
Bluetooth® vezeték nélküli technológiát 
mondhat magáénak - és ezáltal gazdag, 
erőteljes és kristálytiszta hangzást nyújt. A 
Philips most olyan hangminőséget nyújt, amit 
Ön mindig is elvárt, hiszen a legújabb 
Android™ okostelefonokkal, táblagépekkel és 
egyéb készülékekkel is kompatibilis a rendszer. 
Vezeték nélküli zenehallgatás minden eddiginél 
jobb minőségben.

RCA vagy 3,5 mm-es jack csatlakozó
Szabványos analóg RCA vagy 3,5 mm-es jack 
csatlakozó (kábel mellékelve).

Élvezze a jobb hangzást!
Ön szereti a zenét és hatalmas könyvtárral 
rendelkezik az okostelefonján vagy táblagépén. 
De a beépített hangszórókkal nem az igazi a 
hangzás. A Bluetooth® Hi-Fi adapter 
segítségével az összes kedvenc zeneszámát 
jobb hangminőségben hallgathatja.

Plug & Play
A Bluetooth® Hi-Fi adapter egyszerűen 
csatlakoztatható kedvenc Hi-Fi rendszeréhez. 
Csak csatlakoztassa az RCA vagy 3,5 mm-es 
aljzatokba, és párosítsa az okostelefonját vagy 
táblagépét kedvenc Hi-Fi rendszerével.

Bluetooth® csatlakoztathatóság

A Bluetooth® Hi-Fi adapter az okostelefonhoz 
vagy tablethez való csatlakozást Bluetooth® 
segítségével végzi.

Kompakt kialakítás

A Bluetooth® Hi-Fi adapter kompakt és 
áramvonalas kialakítása tökéletesen mutat a 
kedvenc Hi-Fi rendszerével.

Csatlakoztatható okostelefonhoz vagy 
táblagéphez

A Bluetooth® Hi-Fi adapter a Bluetooth® 
funkcióra képes telefonokkal és táblagépekkel 
működik. Csak be kell kapcsolnia a Bluetooth® 
funkciót, csatlakoztatnia kell a Hi-Fi adaptert, 
és máris lejátszhatja a Hi-Fi rendszeren az 
okostelefonon/táblagépen található 
zeneszámokat.

Zenekönyvtár küldése adatfolyamként 
(stream)

A zeneszámait az okostelefonján vagy 
táblagépén tárolja. A Bluetooth® Hi-Fi adapter 
segítségével a zenekönyvtárában található 
összes zeneszámot adatfolyamként (stream) a 
Hi-Fi rendszerére küldheti.

Online zenei alkalmazás küldése 
adatfolyamként (stream)

Minden zenerajongó rendelkezik a kedvenc 
zenei szolgáltatásával vagy online 
rádióalkalmazásával a mobilkészülékén. 
Mostantól ezek közvetlenül lejátszhatók a Hi-Fi 
rendszeren.
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Csatlakoztathatóság
• NFC technológia
• Bluetooth verzió: 3,0
• Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP
• Bluetooth®: támogatja az aptX és AAC streamelést
• Bluetooth tartomány: Akár 10 m
• Audiokimenet (3,5 mm-es)
• RCA Aux kimenet

Tartozékok
• Hálózati adapter

• Kábelek: RCA - 3,5 mm-es kábel
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 74 x 22 x 74 mm
• Termék tömege: 0,04 kg

Tápellátás
• Tápellátás: 100-240 V~, 50/60 Hz
•
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