
 

 

Philips
Adapter Hi-Fi s tehnologijo 
Bluetooth®

AEA2500
Brezžično predvajajte glasbo iz telefona z glasbenim sistemom
S tehnologijo Bluetooth
Philipsov adapter Hi-Fi s tehnologijo Bluetooth® sistem glasbeni ali računalniške zvočnike 
spremeni v brezžični zvočni sistem. Samo priključite adapter in glasbo iz pametnega telefona, 
tabličnega računalnika ali drugih naprav Bluetooth predvajajte z glasbenim sistemom.

Brezžično predvajanje glasbe s tehnologijo Bluetooth®
• Deluje s pametnimi telefoni ali tabličnimi računalniki Bluetooth®
• Brezžično povezovanje s tehnologijo Bluetooth®
• Predvajajte svojo lokalno glasbeno knjižnico s tehnologijo Bluetooth®
• Predvajajte glasbene aplikacije pametnega telefona ali tabličnega računalnika z glasbenim 

sistemom
• Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
• Pretakanje glasbe Bluetooth® v visoki kakovosti (aptX® in AAC)

Vaš glasbeni sistem spremeni v brezžični zvočni sistem
• Priključitev je možna na skoraj vse glasbene sisteme oziroma sisteme računalniških zvočnikov
• Za priključitev adapterja se uporablja kabel RCA oziroma 3,5-milimetrski vtiči
• Užitek v zvoku, ki presega pametni telefon

Enostavna uporaba
• Vstavi in poženi za enostavno uporabo
• Gladka in kompaktna zasnova



 Tehnologija NFC

Tehnologija NFC (Near Field 
Communications) omogoča preprosto 
združevanje naprav Bluetooth® z enim 
dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim 
računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se 
dotaknite dela NFC na zvočniku, da vklopite 
zvočnik in zaženete združevanje naprav 
Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Vrhunska povezava Bluetooth®

Napredna tehnologija zagotavlja izboljšano 
pretakanje zvoka prek povezave Bluetooth®. 
Standardni zvok Bluetooth® uporablja kodek 
SBC, ki je ustvarjen za osnovno prenašanje 
zvoka, zato so poslušalci občasno razočarani 
nad kakovostjo. Adapter Hi-Fi pa vsebuje 
vrhunsko brezžično tehnologijo Bluetooth® 
(aptX® in AAC), ki zagotavlja bogat, mogočen 
in kristalno čist zvok. Združljiv je z najnovejšimi 
pametnimi telefoni Android™ in Apple iOS, 
tabličnimi računalniki in drugimi napravami, 
zagotavlja pa vam pričakovano kakovost zvoka. 
Brezžična glasba še nikoli ni bila tako 
kakovostna.

RCA ali 3,5 mm vtič
Standardni analogni RCA ali 3,5 mm vtič (kabli 
so priloženi).

Uživajte v boljšem zvoku
Imate radi glasbo in imate v pametnem telefonu 
ali tabličnem računalniku veliko glasbeno 
zbirko, zvok iz vgrajenih zvočnikov pa 

enostavno ne zveni dobro? Z adapterjem Hi-Fi 
s tehnologijo Bluetooth® lahko najljubše 
skladbe poslušate v boljšem zvoku.

Vstavi in poženi
Adapter Hi-Fi Bluetooth® lahko enostavno 
povežete z najljubšim glasbenim sistemom. 
Enostavno vključite RCA ali 3,5 mm vtič in 
glasbo v pametnem telefonu ali tabličnem 
računalniku predvajajte z glasbenim sistemom.

Povezljivost Bluetooth®

Adapter Hi-Fi s tehnologijo Bluetooth® 
vzpostavlja povezavo s pametnim telefonom ali 
tabličnim računalnikom.

Kompaktna zasnova

Adapter Hi-Fi s tehnologijo Bluetooth® ima 
kompaktno in uglajeno obliko, ki se odlično 
ujame z vašim najljubšim glasbenim sistemom.

Povezovanje s pametnim telefonom ali 
tabličnim računalnikom

Adapter Hi-Fi s tehnologijo Bluetooth® deluje 
v kombinaciji s telefoni in tabličnimi računalniki 

Bluetooth®. Enostavno vklopite funkcijo 
Bluetooth®, se povežite z adapterjem Hi-Fi in 
glasbo iz pametnega telefona ali tabličnega 
računalnika predvajajte z glasbenim sistemom.

Predvajanje glasbene knjižnice

Če imate glasbene datoteke shranjene v 
pametnem telefonu ali tabličnem računalniku, 
ki podpira tehnologijo Bluetooth®, lahko z 
adapterjem Hi-Fi vso glasbo predvajate z 
glasbenim sistemom.

Predvajanje spletnih glasbenih aplikacij

Vsak pravi ljubitelj glasbe ima v mobilni napravi 
nameščeno svojo najljubšo glasbeno storitev ali 
spletni radio. Zdaj lahko glasbeno vsebino 
predvajate neposredno z glasbenim sistemom.

Deluje z večino glasbenih sistemov

Adapter Hi-Fi s tehnologijo Bluetooth® lahko 
povežete s skoraj vsakim glasbenim sistemom 
oziroma sistemom računalniških zvočnikov, in 
sicer s standardnim kablom RCA ali 3,5 mm 
vtiči.
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Povezljivost
• Tehnologija NFC
• Različica Bluetooth: 3,0
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
• Bluetooth: Podpora za pretakanje aptX in AAC
• Domet Bluetooth: Do 10 m
• Aux vhod RCA
• Zvočni vhod (3,5 mm)

Nastavki
• Omrežni napajalnik

• Kabli: RCA do 3,5 mm kabli
• vodnik za hiter začetek

Dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 74 x 22 x 74 mm
• Teža izdelka: 0,04 kg

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