
 

 

Philips
Adaptér Bluetooth®

Hudobný prijímač Bluetooth®

s MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC a NFC
Digitálny výstup

AEA2700
Pripojte sa až k 3 smartfónom 

súčasne
Tento adaptér Bluetooth® s funkciou MULTIPAIR od spoločnosti Philips premení vaše Hi-Fi zariadenie 

alebo systém reproduktorov počítača na bezdrôtový zvukový systém. Stačí ho pripojiť a môžete 

bezdrôtovo prehrávať hudbu až z troch smartfónov, tabletov a iných zariadení s aktivovaným 

rozhraním Bluetooth.

Bezdrôtové prehrávanie hudby cez rozhranie Bluetooth®

• Prehrávajte hudbu z hudobných aplikácií smartfónu alebo tabletu cez Hi-Fi systém
• Okamžite prepínajte hudbu medzi tromi zariadeniami vďaka funkcii MULTIPAIR
• Prenos hudby s vernou reprodukciou zvuku cez rozhranie Bluetooth® (aptX® a AAC)

Premení váš Hi-Fi systém na bezdrôtový hudobný systém
• Možno pripojiť k takmer každému Hi-Fi systému alebo systému reproduktorov PC
• Funguje s akýmkoľvek smartfónom alebo tabletom s Bluetooth®

• Digitálne koaxiálne a optické zvukové výstupy pre špičkový zvuk

Jednoduché používanie
• Párovanie cez Bluetooth® jediným dotykom pomocou technológie NFC
• Technológia Plug-and-play pre jednoduché používanie
• Štýlový a kompaktný dizajn



 MULTIPAIR

Spárujte až 3 inteligentné zariadenia 
a prehrávajte hudbu z ktoréhokoľvek z nich 
bez zdĺhavého ukončenia párovania 
a opätovného spárovania. Ak chcete prehrať 
skladbu v inom zariadení, jednoducho ju 
vyberte a spustite prehrávanie. Skladba 
v pôvodnom zariadení sa zastaví a spustí sa 
nová skladba. Ideálne na zdieľanie hudby 
s priateľmi, na večierkoch alebo jednoducho na 
prehrávanie skladieb uložených v rôznych 
zariadeniach. Umožnite priateľom a rodine, 
nech sa pripoja súčasne s vami, vďaka čomu 
budete môcť bleskovo prepínať medzi vašimi 
a ich skladbami.

Prúdový prenos z hudobných aplikácií 
online
Každý milovník hudby má v svojom mobilnom 
zariadení aplikácie svojich obľúbených 
hudobných služieb alebo internetových rádií. 
Teraz môžete tieto aplikácie prehrávať priamo 
cez svoj Hi-Fi systém.

Dokonale verný Hi-Fi zvuk cez 
Bluetooth®

Prenos hudby cez rozhranie Bluetooth® 
dosiahol vďaka pokrokovej technológii novú 
úroveň. Zvuk štandardne prenášaný cez 
Bluetooth® používa kodek SBC, ktorý je 
určený na základný prenos zvuku, a preto sú 

z neho poslucháči často sklamaní. Adaptér Hi-
Fi je však vybavený bezdrôtovou technológiou 
Bluetooth® (aptX® a AAC) s vernou 
reprodukciou, vďaka čomu vytvára bohatý, 
plný a krištáľovo čistý zvuk. Keďže táto 
technológia je kompatibilná s najnovšími 
smartfónmi a tabletmi Android™ a Apple iOS, 
Philips vám konečne prináša kvalitu zvuku, akú 
očakávate. Bezdrôtovo prenášaná hudba 
doposiaľ nikdy neznela tak dobre.

Funguje s väčšinou Hi-Fi systémov
Hi-Fi adaptér Bluetooth® môžete pripojiť 
takmer ku každému Hi-Fi systému alebo 
systému reproduktorov počítača pomocou 
štandardného analógového konektora RCA 
alebo 3,5 mm konektora.

Technológia NFC

Zariadenia Bluetooth® môžete párovať 
jediným dotykom vďaka technológii (NFC – 
Near Field Communication). Stačí priložiť 
smartfón alebo tablet s funkciou NFC na 
oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne 
reproduktor a spustí sa párovanie cez 
Bluetooth® a prenos hudby.

Stačí zapojiť a prehrávať
Hi-Fi adaptér Bluetooth® sa k vášmu 
obľúbenému Hi-Fi systému pripojí za niekoľko 
sekúnd. Stačí ho pripojiť ku konektoru RCA 

alebo 3,5 mm konektoru a môžete prehrávať 
hudbu zo smartfónu alebo tabletu na svojom 
Hi-Fi systéme.

Kompaktný dizajn

Bluetooth® Hi-Fi adaptér má kompaktný a 
moderný dizajn, vďaka čomu sa dokonale hodí 
k vášmu Hi-Fi systému.

Digitálne/optické zvukové výstupy
Digitálne koaxiálne a optické zvukové výstupy 
pre špičkový zvuk

Prepojenie so smartfónom alebo 
tabletom

Hi-Fi adaptér Bluetooth® funguje so 
smartfónmi aj tabletmi, ktoré podporujú 
technológiu Bluetooth®. Stačí zapnúť 
pripojenie Bluetooth®, pripojiť sa k Hi-Fi 
adaptéru a môžete okamžite prehrávať hudbu 
zo smartfónu alebo tabletu cez váš Hi-Fi 
systém.
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Hlavné prvky
Adaptér Bluetooth®
Hudobný prijímač Bluetooth® s MULTIPAIR, Bluetooth® aptX, AAC a NFC, Digitálny výstup
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Pripojiteľnosť
• Technológia NFC
• Verzia rozhrania Bluetooth: 3,0
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP 1.3
• Bluetooth: podpora prenosu aptX & AAC
• Rozsah Bluetooth: Maximálne 10 m
• Výstup Aux RCA
• Zvukový výstup (3,5 mm)
• Digitálny koaxiálny/optický výstup

Príslušenstvo
• Sieťový AC adaptér

• Káble: RCA na 3,5 mm kábel
• Stručná príručka spustenia

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 74 x 22 x 74 mm
• Hmotnosť výrobku: 0 04 kg
• Typ balenia: D-box
• Rozmery balenia (Š x V x H): 125 x 158 x 56 mm
•
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Technické údaje
Adaptér Bluetooth®
Hudobný prijímač Bluetooth® s MULTIPAIR, Bluetooth® aptX, AAC a NFC, Digitálny výstup
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