
 

 

Philips
Bluetooth®-adapter

Bluetooth®-musikkmottaker
med MULTIPAIR
Bluetooth®-aptX, AAC og NFC
Digital utgang

AEA2700
Koble til opptil tre smarttelefoner 

samtidig
Philips Bluetooth®-adapter med MULTIPAIR gjør Hi-Fi-/PC-høyttalersystemet ditt om til 
et trådløst lydsystem. Du trenger bare å koble til adapteren for å strømme musikk trådløst 
fra opptil tre smarttelefoner, nettbrett og Bluetooth-aktiverte enheter.

Trådløs musikkstreaming med Bluetooth®-teknologi
• Apper for å streame musikk fra smarttelefonen eller nettbrettet til Hi-Fi
• Bytt musikk umiddelbart mellom tre enheter med MULTIPAIR
• Musikkstreaming med Hi-fi-Bluetooth® (aptX® og AAC)

Gjør Hi-Fi-anlegget om til et trådløst lydsystem
• Kobler til nesten alle Hi-Fi- eller PC-høyttalersystem
• Fungerer med alle smarttelefoner eller nettbrett med Bluetooth®

• Digitale koaksiale og optiske lydutganger for førsteklasses lyd

Enkel å bruke
• Bluetooth®-parkobling ved én berøring, av NFC
• Plug-and-play for enkel bruk
• Stilig og kompakt design



 MULTIPAIR

Parkoble opptil tre smartenheter slik at du kan 
strømme musikk fra hvilken som helst enhet, 
uten at du må slå av og på parkoblingen. Hvis 
du vil spille av en sang på en annen enhet, 
trenger du bare velge den og spille den av. 
Sangen på den andre enheten stopper, og den 
nye sangen tar over, så denne funksjonen er 
perfekt til fester, når du er sammen med 
venner eller når du bare vil spille av forskjellige 
sanger fra forskjellige enheter. La venner og 
familie parkoble samtidig slik at du kan bytte 
mellom musikken deres i en fei.

Apper for å streame musikk på Internett
Alle musikkelskere har apper for 
musikktjeneste eller Internett-radio på mobile 
enheter. Nå kan du spille dem av direkte på Hi-
Fi-anlegget.

Hi-fi-Bluetooth®

Med avansert teknologi blir lyd som er 
streamet via Bluetooth®, tatt til et nytt nivå. 
Standard Bluetooth®-lyd bruker SBC-kodeken 
som er bygd for grunnleggende lydoverføring, 
noe som noen ganger gjør lytterne skuffet og 
misfornøyde. Hi-Fi adapteren er imidlertid 
utstyrt med trådløs Hi-Fi-Bluetooth®-

teknologi (aptX® og AAC) – noe som gir deg 
rik, kraftig og krystallklar lyd. Philips, som nå er 
kompatible med de nyeste Android™- og 
Apple-smarttelefonene, nettbrett og andre 
enheter, gir deg nå den lydkvaliteten du 
forventer. Trådløs musikk har aldri vært bedre.

Fungerer med de fleste Hi-Fi-anlegg
Du kan koble Bluetooth®-Hi-Fi-adapteren til 
nesten alle Hi-Fi- eller PC-høyttalersystem 
med vanlig analog RCA-kontakt eller 3,5 mm 
kontakt.

NFC-teknologi

Pare Bluetooth®-enheter enkelt med One-
Touch NFC-teknologi (Near Field 
Communications). Bare berør NFC-området 
på en høyttaler med smarttelefonen eller 
nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, 
starte Bluetooth®-paring og begynne å 
streame musikk.

Plug-and-play
Bluetooth®-Hi-Fi-adapter kan kobles til Hi-Fi-
anlegget ditt. Bare koble til RCA-kontakten 
eller 3,5 mm-kontakten, så er du er klar til å 
spille av musikk fra smarttelefonen eller 
nettbrettet på Hi-Fi-anlegget.

Kompakt design

Bluetooth®-Hi-Fi adapteren har en kompakt 
og strømlinjeformet design og ser perfekt ut på 
Hi-Fi-anlegget.

Digitale/optiske lydutganger
Digitale koaksiale og optiske lydutganger for 
førsteklasses lyd

Koblinger til smarttelefon eller 
nettbrett

Bluetooth®-Hi-Fi-adapteren fungerer med 
Bluetooth-aktiverte telefoner og nettbrett. 
Bare slå på Bluetooth®, koble til Bluetooth Hi-
Fi-adapteren, og spill av musikk fra 
smarttelefonen/nettbrettet på Hi-Fi-anlegget.
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Høydepunkter
Bluetooth®-adapter
Bluetooth®-musikkmottaker med MULTIPAIR, Bluetooth®-aptX, AAC og NFC, Digital utgang
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Tilkoblingsmuligheter
• NFC-teknologi
• Bluetooth-versjon: 3,0
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP 1.3
• Bluetooth: støtter aptX- og AAC-streaming
• Bluetooth-rekkevidde: Opptil 10 m
• RCA Aux-utgang
• Lyd ut (3,5 mm)
• Digital koaksial/optisk utgang

Tilbehør
• AC-adapter

• Ledninger: RCA til 3,5 mm ledning
• Hurtigstartveiledning

Drift
• Strømforsyning: 100–240 V, 50/60 Hz

Mål
• Produktmål (B x H x D): 74 x 22 x 74 millimeter
• Produktvekt: 0,04 kg
• Emballasjetype: D-boks
• Emballasjemål (B x H x D): 

125 x 158 x 56 millimeter
•
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Bluetooth®-musikkmottaker med MULTIPAIR, Bluetooth®-aptX, AAC og NFC, Digital utgang
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