
 

 

Philips
Bluetooth® adapteris

Bluetooth® mūzikas uztvērējs
ar MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC un NFC
Digitālā izeja

AEA2700
Pievienojiet līdz 3 viedtālruņus 

vienlaikus
Philips Bluetooth® adapteris ar MULTIPAIR pārvērš jūsu Hi-Fi/PC skaļruņu sistēmu par 
bezvadu skaņas sistēmu. Vienkārši pievienojiet adapteri, lai straumētu mūziku bezvadu 
tīklā no līdz pat trim viedtālruņiem, planšetdatoriem un Bluetooth ierīcēm.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth® tehnoloģiju
• Straumējiet mūzikas lietojumprogrammas no viedtālruņa vai planšetdatora uz Hi-Fi sistēmu
• Mūzikas pārnešana starp 3 ierīcēm, izmantojot MULTIPAIR
• Augstas kvalitātes Bluetooth® (aptX® un AAC) mūzikas straumēšana

Pārvērš jūsu Hi-Fi sistēmu par bezvadu skaņas sistēmu
• Izveido savienojumu ar gandrīz jebkuru Hi-Fi vai datora skaļruņu sistēmu
• Darbojas ar jebkuru Bluetooth® viedtālruni vai planšetdatoru
• Digitālās koaksiālās un optiskās audio izejas augstākā līmeņa skanējumam

Vienkārša lietošana
• Viena pieskāriena Bluetooth® savienošana pārī ar NFC
• Standarts Plug and Play nodrošina vienkāršu lietošanu
• Pievilcīgs un kompakts dizains



 MULTIPAIR

Savienojiet pārī līdz 3 viedierīcēm, lai 
straumētu mūziku no jebkuras ierīces bez 
atvienošanas un atkārtotas savienošanas. Lai 
atskaņotu dziesmu no citas ierīces, vienkārši 
izvēlieties ierīci un atskaņojiet. Dziesmas 
atskaņošana sākotnējā ierīcē tiks pārtraukta un 
sāksies jaunā dziesma - ideāli piemērots, lai 
klausītos mūziku ar draugiem, ballītēs vai 
vienkārši atskaņotu dažādas dziesmas, kas 
saglabātas dažādās ierīcēs. Draugi un ģimene 
var izveidot savienojumu vienlaikus, un jūs 
varat savstarpēji apmainīties ar mūziku vienā 
mirklī.

Tiešsaistes mūzikas 
lietojumprogrammu straumēšana
Ikvienam mūzikas cienītājam mobilajā ierīcē ir 
savas iecienīto mūzikas pakalpojumu vai 
tiešsaistes radio lietojumprogrammas. 
Tagad varat tās tieši atskaņot savā Hi-Fi 
sistēmā.

Augstas kvalitātes Bluetooth®

Izmantojot mūsdienīgu tehnoloģiju, ar 
Bluetooth® straumētā skaņa sasniedz jaunu 
līmeni. Standarta Bluetooth® audio izmanto 
SBC kodeku, kas paredzēts pamata audio 
pārraidei, dažreiz izraisot klausītājos vilšanās un 
neapmierinājuma sajūtu. Taču Hi-Fi adapteris ir 

aprīkots ar augstas kvalitātes (aptX® un AAC) 
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju - nodrošinot 
bagātīgu, jaudīgu un kristāldzidru skaņu. 
Saderīgs ar jaunākajiem Android™ un Apple 
iOS viedtālruņiem, planšetdatoriem un citām 
ierīcēm, šis Philips skaļrunis tagad sniedz 
gaidīto audio kvalitāti. Mūzika bezvadu tīklā 
nekad nav skanējusi tik labi.

Darbojas ar lielāko daļu Hi-Fi sistēmu
Varat savienot Bluetooth® Hi-Fi adapteri ar 
gandrīz jebkuru Hi-Fi vai datora skaļruņu 
sistēmu, izmantojot standarta analogās RCA 
vai 3,5 mm ligzdas.

NFC tehnoloģija

Viegli savienojiet pārī Bluetooth® ierīces, 
izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field 
Communication - tuva darbības lauka sakari) 
tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties 
viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu 
NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu 
skaļruni, aktivizētu Bluetooth® savienošanu 
pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.

Standarts Plug and Play
Bluetooth ® Hi-Fi adapteri var viegli pievienot 
jūsu iecienītajai Hi-Fi sistēmai. Vienkārši 
pievienojiet to RCA vai 3,5 mm ligzdām, un 
esat gatavs atskaņot mūziku no sava 

viedtālruņa vai planšetdatora savā Hi-Fi 
sistēmā.

Kompakts dizains

Bluetooth® Hi-Fi adapterim ir kompakts un 
moderns dizains, kas lieliski sader ar jūsu 
iecienīto Hi-Fi sistēmu.

Digitālās/optiskās audio izejas
Digitālās koaksiālās un optiskās audio izejas 
augstākā līmeņa skanējumam

Izveido saiti ar viedtālruni vai 
planšetdatoru

Bluetooth® Hi-Fi adapteris darbojas ar 
Bluetooth® tālruņiem un planšetdatoriem. 
Vienkārši ieslēdziet Bluetooth®, savienojiet ar 
Hi-Fi adapteri un atskaņojiet mūziku no 
viedtālruņa/planšetdatora savā Hi-Fi sistēmā.
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Izceltie produkti
Bluetooth® adapteris
Bluetooth® mūzikas uztvērējs ar MULTIPAIR, Bluetooth® aptX, AAC un NFC, Digitālā izeja
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Savienojamība
• NFC tehnoloģija
• Bluetooth versija: 3,0
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP 1.3
• Bluetooth: atbalsta aptX un AAC straumēšanu
• Bluetooth diapazons: Līdz 10 m
• RCA Aux izeja
• Audio izeja (3,5 mm)
• Digitālā koaksiālā/optiskā izeja

Piederumi
• Maiņstrāvas adapteris

• Kabeļi: RCA-3,5 mm vads
• Īsa lietošanas pamācība

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

74 x 22 x 74 mm
• Produkta svars: 0,04 kg
• Iesaiņojuma veids: D-kaste
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

125 x 158 x 56 mm
•
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Specifikācijas
Bluetooth® adapteris
Bluetooth® mūzikas uztvērējs ar MULTIPAIR, Bluetooth® aptX, AAC un NFC, Digitālā izeja
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