
 

 

Philips
Adapter Bluetooth® Hi-Fi

Odbiornik muzyczny Bluetooth®

Do smartfona i tabletu
NFC
Bluetooth® aptX i AAC

AEA2500
Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki ze smartfona przez zestaw 
Hi-Fi

Obsługa Bluetooth
Adapter Bluetooth® Hi-Fi firmy Philips pozwala wzbogacić zestaw Hi-Fi lub zestaw głośników 

komputerowych o funkcję odtwarzania bezprzewodowego. Wystarczy podłączyć adapter i już można 

odtwarzać muzykę ze smartfona, tabletu lub innego urządzenia z obsługą Bluetooth przez zestaw Hi-Fi.

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki dzięki technologii Bluetooth®

• Współpraca z każdym smartfonem i tabletem obsługującym technologię Bluetooth®

• Bezprzewodowe połączenie dzięki technologii Bluetooth®

• Strumieniowe przesyłanie utworów z biblioteki muzycznej dzięki technologii Bluetooth®

• Strumieniowe przesyłanie internetowych aplikacji muzycznych ze smartfona lub tabletu do 
zestawu Hi-Fi

• Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
• Przesyłanie strumieniowe muzyki wysokiej jakości przez Bluetooth® (standard aptX® i AAC)

Zmiana zestawu Hi-Fi w bezprzewodowy zestaw muzyczny
• Możliwość podłączenia do większości zestawów Hi-Fi i głośników komputerowych
• Wykorzystanie gniazda RCA lub 3,5 mm do podłączenia adaptera
• Jakość dźwięku lepsza niż w smartfonie



 Technologia NFC

Z łatwością paruj smartfony z technologią 
Bluetooth® za jednym dotknięciem dzięki 
technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. 
Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z 
technologią NFC specjalnie wydzielonego 
obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć 
parowanie przez Bluetooth® lub rozpocząć 
strumieniowe przesyłanie muzyki.

Najwyższej jakości dźwięk przez 
Bluetooth®

Dzięki zaawansowanej technologii przesyłanie 
strumieniowe dźwięku przez Bluetooth® 
osiągnęło nowy poziom. Standardowo dźwięk 
przesyłany przez Bluetooth® korzysta z 
kodeka SBC, obsługującego podstawową 
transmisję audio, która jednak czasami 
rozczarowuje użytkowników. Tymczasem 
adapter Hi-Fi marki Philips jest wyposażony w 
wyjątkową, bezprzewodową technologię 
Bluetooth® (aptX® i AAC) zapewniającą 
bogaty, mocny i krystalicznie czysty dźwięk. 
Firma Philips gwarantuje zgodność swoich 
urządzeń z najnowszymi smartfonami, 
tabletami oraz innymi urządzeniami z 
systemami Android™ i Apple iOS, a 
jednocześnie zapewnia taką jakość dźwięku, 
jakiej oczekujesz. Muzyka przesyłana 
bezprzewodowo jeszcze nigdy nie brzmiała tak 
dobrze.

Gniazdo RCA lub 3,5 mm
Standardowe analogowe gniazdo RCA lub 
3,5 mm (przewód w zestawie).

Lepsza jakość dźwięku
Uwielbiasz muzykę i masz dużą bibliotekę w 
swoim smartfonie lub tablecie, jednak 
wbudowane głośniki po prostu nie brzmią 
dobrze? Dzięki adapterowi Bluetooth® Hi-Fi 
możesz słuchać ulubionej muzyki w lepszej 
jakości dźwięku.

Plug-and-play
Adapter Bluetooth® Hi-Fi można łatwo 
połączyć z ulubionym zestawem Hi-Fi. 
Wystarczy podłączyć go do gniazda RCA lub 
3,5 mm, aby móc odtwarzać muzykę ze 
smartfona lub tabletu w zestawie Hi-Fi.

Łączność Bluetooth®

Adapter Bluetooth® Hi-Fi wykorzystuje 
technologię Bluetooth® do łączenia się ze 
smartfonem lub tabletem.

Kompaktowa konstrukcja

Adapter Bluetooth® Hi-Fi jest niewielki i ma 
nowoczesny wygląd, dzięki czemu doskonale 
wygląda po podłączeniu do zestawu Hi-Fi.

Połączenie ze smartfonem lub tabletem

Adapter Bluetooth® Hi-Fi działa z telefonami i 
tabletami obsługującymi technologię 
Bluetooth®. Wystarczy włączyć funkcję 
Bluetooth®, podłączyć urządzenie do adaptera 
Hi-Fi i odtwarzać muzykę ze smartfona lub 
tabletu w zestawie Hi-Fi.

Strumieniowe przesyłanie utworów z 
biblioteki muzycznej

Przechowujesz muzykę w smartfonie i 
tablecie? Dzięki adapterowi Bluetooth® Hi-Fi 
możesz przesyłać strumieniowo całą muzykę 
ze swojej biblioteki do zestawu Hi-Fi.

Strumieniowe przesyłanie 
internetowych aplikacji muzycznych

Każdy miłośnik muzyki ma swój ulubiony 
serwis muzyczny lub internetowe aplikacje 
radiowe w swoim urządzeniu przenośnym. 
Można je teraz odtwarzać bezpośrednio w 
zestawie Hi-Fi.
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Zalety
Adapter Bluetooth® Hi-Fi
Odbiornik muzyczny Bluetooth® Do smartfona i tabletu, NFC, Bluetooth® aptX i AAC
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Możliwości połączeń
• Technologia NFC
• Wersja Bluetooth: 3,0
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Bluetooth: obsługa standardu aptX i AAC
• Pasmo Bluetooth: Do 10 m
• Wyjście audio (3,5 mm)
• Wyjście RCA AUX

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy

• Przewody: Przewód RCA–3,5 mm
• Skrócona instrukcja obsługi

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

74 x 22 x 74 mm
• Waga produktu: 0,04 kg

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V ~, 50/60 Hz
•
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