
 

 

Philips
Bluetooth® Hi-Fi-adapter

Bluetooth® musikmottagare
För smarttelefon och surfplatta
NFC
Bluetooth® aptX och ACC

AEA2500
Spela upp musik trådlöst från en smartphone till Hi-fi
Bluetooth-aktiverad
Philips Bluetooth® Hi-Fi-adapter förvandlar ditt Hi-Fi- eller datorhögtalarsystem till ett 
trådlöst ljudsystem. Det är bara att ansluta adaptern och spela upp musik från en 
smartphone, surfplatta eller en annan Bluetooth-aktiverad enhet i ditt Hi-fi-system.

Trådlös musikströmning via Bluetooth®-teknik
• Fungerar med alla smarttelefoner och surfplattor som stöder Bluetooth®

• Ansluts trådlöst med Bluetooth®

• Strömma ditt lokala musikbibliotek med Bluetooth®

• Strömma musikappar från din smartphone eller surfplatta till ett Hi-Fi-system
• Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning
• Bluetooth® (aptX® och AAC) med musikströmning i hifi-kvalitet

Förvandlar ditt Hi-Fi-system till ett trådlöst ljudsystem
• Kan anslutas till nästan alla Hi-Fi- eller datorhögtalare
• Anslut adaptern med RCA- eller 3,5 mm-kontakt
• Njut av att bättre ljud än i din smartphone

Enkel användning
• Enkel användning med plug-and-play
• Snygg och kompakt design



 NFC-teknik

Para enkelt ihop Bluetooth®-enheter med 
smidig NFC-teknik 
(närfältskommunikationsteknik). Du behöver 
bara trycka på den NFC-aktiverade 
smarttelefonen eller surfplattan i NFC-
området för en högtalare för att sätta på 
högtalaren, starta Bluetooth®-hopparning och 
börja strömma musik.

Bluetooth® med hifi-kvalitet

Den avancerade tekniken tar ljudet som 
strömmas via Bluetooth® till nästa nivå. För 
Bluetooth®-standardljud används SBC-codec 
som tagits fram för enkel ljudöverföring och 
därför kan göra lyssnaren besviken och 
missnöjd. Hi-Fi-adaptern är däremot utrustad 
med trådlös Bluetooth®-teknik (aptX® och 
AAC) med Hi-Fi-kvalitet, vilket ger dig ett rikt, 
kraftfullt och kristallklart ljud. Philips levererar 
nu ljudkvaliteten du har kommit att vänta dig, 
kompatibelt med de senaste Android™- och 
Apple iOS-smarttelefonerna och -surfplattorna 
såväl som andra enheter. Trådlös musik har 
aldrig låtit så här bra.

RCA- eller 3,5 mm-kontakt
Vanlig analog RCA- eller 3,5 mm-uttag (kabel 
medföljer).

Njut av ett bättre ljud
Du älskar musik, och har ett stort bibliotek på 
din smartphone eller surfplatta. Med 

Bluetooth® Hi-Fi-adapter kan du lyssna på all 
din favoritmusik med bättre ljud.

Plug-and-play
Du kan enkelt ansluta Bluetooth® Hi-Fi-
adapter till ditt Hi-Fi-system. Koppla bara in 
den i RCA- eller 3,5 mm-kontakten så är du 
redo att spela upp musik i Hi-Fi-systemet från 
din smarttelefon eller surfplatta.

Bluetooth®-anslutning

Bluetooth® Hi-Fi-adaptern använder 
Bluetooth®-funktionen för att ansluta till en 
smarttelefon eller surfplatta.

Kompakt design

Bluetooth® Hi-Fi-adapter har en kompakt och 
slimmad design och är ursnygg på ditt Hi-Fi-
system.

Kopplas till smartphone eller surfplatta

Bluetooth® Hi-Fi-adapter fungerar med 
telefoner och surfplattor som har Bluetooth®. 
Aktivera Bluetooth®, anslut till Bluetooth Hi-

Fi-adaptern och spela upp musik från din 
smarttelefon eller surfplatta på ditt Hi-Fi-
system.

Strömma ditt musikbibliotek

Du förvarar din musik på en smarttelefon eller 
surfplatta. Med Bluetooth® Hi-Fi-adapter kan 
du strömma all din musik från musikbiblioteket 
till ett Hi-Fi-system.

Strömma från appar för onlinemusik

Varje musikälskare har egna favoriter bland 
musiktjänster eller onlineappar på mobila 
enheter. Nu kan du spela upp dem direkt på 
ditt Hi-Fi-system.

Fungerar med de flesta Hi-Fi-system

Du kan ansluta Bluetooth® Hi-Fi-adapter till 
nästan alla Hi-Fi- eller datorhögtalare som har 
vanliga, analoga RCA- eller 3,5 mm-kontakter.
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Funktioner
Bluetooth® Hi-Fi-adapter
Bluetooth® musikmottagare För smarttelefon och surfplatta, NFC, Bluetooth® aptX och ACC
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Anslutningar
• NFC-teknik
• Bluetooth-version: 3,0
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
• Bluetooth: med stöd för aptX och AAC-strömning
• Bluetooth-räckvidd: Upp till 10 m
• Ljud ut (3,5 mm)
• RCA Aux out

Tillbehör
• Nätadapter

• kablar: RCA till 3,5 mm-kabel
• Snabbstartguide

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 74 x 22 x 74 mm
• Produktvikt: 0,04 kg

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