
 

 

„Philips“
„Bluetooth®“ adapteris

„Bluetooth®“ muzikos imtuvas

su MULTIPAIR
„Bluetooth® aptX“, AAC ir NFC
Skaitmeninė išvestis

AEA2700
Vienu metu galima prijungti 

iki 3 išmaniųjų telefonų
„Philips Bluetooth®“ adapteris su MULTIPAIR paverčia jūsų „Hi-Fi“ arba kompiuterio garsiakalbių 

sistemą į belaidę garso sistemą. Tiesiog prijunkite adapterį ir iškart galėsite transliuoti muziką iš trijų 

išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir kitų „Bluetooth®“ palaikančių įrenginių belaidžiu būdu.

Srautinis muzikos perdavimas belaidžiu ryšiu per „Bluetooth®“
• Duomenų srautu siųskite muzikos programas iš išmaniojo telefono arba planšetinio 

kompiuterio į „Hi-Fi“
• Perjunkite muziką akimirksniu tarp 3 įrenginių su MULTIPAIR
• „Bluetooth®“ (aptX® ir AAC) aukštos kokybės belaidis srautinis muzikos perdavimas

Paverčia jūsų „Hi-Fi“ sistemą į belaidę garso sistemą
• Galite jungti beveik prie kiekvienos „Hi-Fi“ arba kompiuterio garsiakalbių sistemos
• Veikia su bet kuriuo išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu su „Bluetooth®“
• Skaitmeninė koaksialinė ir optinė garso išvestys aukščiausios kokybės garsui

Paprasta naudotis
• „Bluetooth“ susiejimas su NFC vienu palietimu
• Supaprastintas diegimas – lengvesnis naudojimas
• Glotnus ir kompaktiškas dizainas



 MULTIPAIR

Susiekite iki 3 išmaniųjų įrenginių ir 
transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio 
be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. 
Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, tiesiog 
paimkite jį ir paspauskite mygtuką „Leisti“. 
Pirminiame įrenginyje dainos leidimas bus 
sustabdytas, o jūs galėsite klausytis naujos 
dainos. Dalinkitės muzika su draugais, 
vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose 
įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu 
metu susiekite draugų ir šeimos narių 
įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.

Siųskite duomenų srautu interneto 
muzikos programas
Kiekvienas muzikos mėgėjas turi savo 
mėgstamą muzikos parduotuvę arba 
internetines radijo programas savo 
mobiliuosiuose įrenginiuose. Dabar galite leisti 
jas tiesiogiai per savo „Hi-Fi“ sistemą.

Aukštos kokybės „Bluetooth®“
Naudojant pažangias technologijas, garso 
transliavimas per „Bluetooth®“ pasiekia kitą 
lygį. Įprastas „Bluetooth®“ garsas naudoja SBC 
kodeką, skirtą garsui perduoti, todėl klausytojai 
kartais lieka nusivylę ir nepatenkinti. „Hi-Fi“ 
adapteris sukurtas naudojant pažangią belaidę 
„Bluetooth®“ (aptX® ir AAC) technologiją, 

kuri leis mėgautis sodriu, galingu ir aiškiu garsu. 
Suderinamas su naujausiais „Android™“ ir 
„Apple iOS“ išmaniaisiais telefonais, 
planšetiniais kompiuteriais ir kitais įrenginiais, 
„Philips“ užtikrina garso kokybę, kurios tikitės. 
Belaidėmis technologijomis transliuojama 
muzika dar niekada taip puikiai neskambėjo.

Veikia su daugeliu „Hi-Fi“ sistemų
Galite prijungti „Bluetooth® Hi-Fi“ adapterį 
beveik prie kiekvienos „Hi-Fi“ arba 
kompiuterio garsiakalbių sistemos naudodami 
standartinį analoginį RCA arba 3,5 mm lizdą.

NFC technologija

Lengvai susiekite „Bluetooth®“ įrenginius vienu 
palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio 
– angl. „Near Field Communications“) 
technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį 
telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC 
funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte 
garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth®“ siejimą 
ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti 
muziką.

Supaprastintas diegimas
„Bluetooth® Hi-Fi“ adapterį galite iškart 
prijungti prie naudojamos „Hi-Fi“ sistemos. 
Tiesiog prijunkite prie RCA ar 3,5 mm lizdo ir 

per „Hi-Fi“ sistemą galėsite leisti muziką iš 
išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio.

Kompaktiškas dizainas

„Bluetooth® Hi-Fi“ adapteris yra kompaktiško 
ir aptakaus dizaino, puikiai tinkančio prie jūsų 
mėgstamos „Hi-Fi“ sistemos.

Skaitmeninės / optinės garso išvestys
Skaitmeninė koaksialinė ir optinė garso išvestys 
aukščiausios kokybės garsui

Ryšys su išmaniuoju telefonu arba 
planšetiniu kompiuteriu

„Bluetooth® Hi-Fi“ adapteris veikia su 
„Bluetooth®“ ryšį turinčiais telefonais ir 
planšetiniais kompiuteriais. Tereikia įjungti 
„Bluetooth®“, prijungti „Hi-Fi“ adapterį – ir 
galite leisti muziką iš išmaniojo telefono ar 
planšetinio kompiuterio per „Hi-Fi“.
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Prijungimo galimybė
• NFC technologija
• „Bluetooth“ versija: 3,0
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP 1.3
• „Bluetooth“: palaiko „aptX ir AAC“ srautinį 

perdavimą
• „Bluetooth“ diapazonas: Iki 10 m
• RCA, Aux išvestis
• Garso išvestis (3,5 mm)
• Skaitmeninė koaksialinė / optinė išvestis

Priedai
• Kintamosios srovės adapteris

• Kabeliai: RCA – 3,5 mm laidas
• Greitos pradžios vadovas

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V ~, 50/60 Hz

Matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

74 x 22 x 74 mm
• Gaminio svoris: 0,04 kg
• Pakuotės tipas: „D-box“
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

125 x 158 x 56 mm
•
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