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Tot wel 3 smartphones 

tegelijk verbinden
Met de Philips Bluetooth®-adapter met MULTIPAIR maakt u van uw HiFi/PC-
luidsprekersysteem een draadloos geluidssysteem. Sluit de adapter aan om muziek 
draadloos te streamen vanaf maximaal drie smartphones, tablets en Bluetooth-apparaten.

Draadloos muziek streamen met Bluetooth®-technologie
• Stream muziekapps van uw smartphone of tablet naar HiFi
• Wissel direct van muziek tussen drie apparaten met MULTIPAIR
• Bluetooth® (aptX® en AAC) voor muziek streamen in HiFi-kwaliteit

Maak van uw HiFi-systeem een draadloos geluidssysteem
• Kan op bijna ieder HiFi-systeem of iedere PC met luidsprekers worden aangesloten
• Geschikt voor elke smartphone of tablet met Bluetooth®

• Digitale coaxiale en optische audio-uitgangen voor eersteklas geluid

Eenvoudig in gebruik
• Koppelen met Bluetooth® met één druk op de knop via NFC
• Plug & Play voor gebruiksgemak
• Vloeiend en compact ontwerp



 MULTIPAIR

Koppel maximaal 3 smart-apparaten voor het 
streamen van muziek van elk willekeurig 
apparaat, zonder dat u steeds moet 
loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een 
nummer wilt afspelen op een ander apparaat, 
hoeft u het alleen maar te selecteren en op de 
afspeelknop te drukken. Het nummer stopt op 
het eerste apparaat en het nieuwe nummer 
begint, perfect voor het delen van muziek met 
vrienden, voor feestjes of gewoon voor het 
afspelen van verschillende nummers die zijn 
opgeslagen op verschillende apparaten. 
Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd 
koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt 
luisteren.

Stream onlinemuziekapps
Iedere muziekliefhebber heeft zijn favoriete 
muziekservice of onlineradioapps op zijn 
mobiele apparaten. Nu kunt u deze 
rechtstreeks op uw HiFi-systeem afspelen.

Bluetooth® voor HiFi-kwaliteit
De geavanceerde technologie tilt geluid dat 
wordt gestreamd via Bluetooth® naar een 
hoger niveau. Standaard maakt Bluetooth®-
audio gebruik van de SBC-codec, die is 
ontworpen voor eenvoudige audiotransmissie. 
Dit tot teleurstelling en ontevredenheid van 

veel luisteraars. De HiFi-adapter is echter 
uitgerust met de draadloze Bluetooth®-
technologie (aptX® en AAC) voor HiFi-
kwaliteit voor een rijk, krachtig en kraakhelder 
geluid. De luidspreker is compatibel met de 
nieuwste Android™-smartphones, -tablets en 
andere apparaten en levert de audiokwaliteit 
die u tegenwoordig mag verwachten. 
Draadloze muziek klonk nog nooit zo goed.

Geschikt voor de meeste HiFi-systemen
U kunt de Bluetooth® HiFi-adapter op bijna 
ieder HiFi-systeem of iedere PC met 
luidsprekers aansluiten met behulp van een 
standaard analoge RCA- of 3,5 mm aansluiting.

NFC-technologie

Koppel Bluetooth®-apparaten gemakkelijk met 
één druk op de knop dankzij NFC-technologie 
(Near Field Communications). Tik op een 
NFC-smartphone of -tablet op het NFC-
gebied van een luidspreker om de luidspreker 
in te schakelen, het koppelen via Bluetooth® te 
starten en te beginnen met het streamen van 
muziek.

Plug & play
U kunt de Bluetooth® HiFi-adapter op vele 
manieren op uw favoriete HiFi aansluiten. Sluit 
deze aan op de RCA- of 3,5 mm-aansluitingen 

en luister via uw HiFi naar de muziek op uw 
smartphone of tablet.

Compact ontwerp

De Bluetooth® HiFi-adapter beschikt over een 
compact en gestroomlijnd ontwerp, en ziet er 
perfect uit op uw favoriete HiFi.

Digitale/optische audio-uitgangen
Digitale coaxiale en optische audio-uitgangen 
voor eersteklas geluid

Koppelingen naar smartphone of tablet

De Bluetooth® HiFi-adapter is geschikt voor 
telefoons en tablets waarop Bluetooth® is 
ingeschakeld. Zet Bluetooth® aan, maak 
verbinding met de Bluetooth HiFi-adapter en 
speel de muziek af vanaf uw smartphone/tablet 
op uw HiFi.
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Connectiviteit
• NFC-technologie
• Bluetooth-versie: 3,0
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP 1.3
• Bluetooth: ondersteuning voor aptX- en AAC-

streaming
• Bereik van Bluetooth: Maximaal 10 m
• RCA AUX-uitgang
• Audio-uitgang (3,5 mm)
• Digitale coaxiale/optische uitgang

Accessoires
• AC-adapter

• Kabels: RCA naar 3,5 mm kabel
• Snelstartgids

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

74 x 22 x 74 millimeter
• Gewicht van het product: 0,04 kg
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

125 x 158 x 56 millimeter
•
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