
 

 

Philips
Bluetooth® adaptörü

Bluetooth® müzik alıcısı
MULTIPAIR ile
Bluetooth® aptX, AAC ve NFC
Dijital çıkıș

AEA2700
Aynı anda 3 adede kadar akıllı 

telefon bağlayın
Philips MULTIPAIR özellikli Bluetooth® adaptörü, Hi-Fi/PC hoparlör sisteminizi kablosuz 
ses sistemine dönüştürür. Üç adede kadar akıllı telefon, tablet ve Bluetooth özellikli 
cihazdan kablosuz müzik akışı gerçekleştirmek için adaptörü bağlamanız yeterlidir.

Bluetooth® teknolojisiyle kablosuz müzik keyfi
• Akıllı telefonunuz veya tabletinizdeki uygulamalardan Hi-Fi sisteminize müzik yayını yapın
• MULTIPAIR ile 3 cihazdan gelen müzik arasında anında geçiș yapın
• Yüksek çözünürlüklü Bluetooth® (aptX® ve AAC) müzik akıșı

Hi-Fi sisteminizi kablosuz bir müzik sistemine dönüștürür
• Neredeyse tüm Hi-Fi veya PC hoparlör sistemlerine bağlanabilir
• Bluetooth® teknolojisi ile tüm akıllı telefon ve tabletlerle çalıșır
• Üstün ses kalitesi için dijital koaksiyel ve optik ses çıkıșları

Kullanımda sadelik
• Tek Dokunușla NFC ile Bluetooth® eșleștirme
• Kullanım kolaylığı için tak ve çalıștır
• Yumușak ve kompakt tasarım



 MULTIPAIR

3 adede kadar akıllı cihazla eșleștirerek 
istediğiniz cihazdan gelen müziği eșleștirme 
kaldırma ve yeniden eșleștirme zorluğu 
olmadan dinleyin. Farklı bir cihazdan gelen 
müziği dinlemek için cihazı seçmeniz ve oynat 
düğmesine basmanız yeterlidir. Orijinal 
cihazdaki parça durdurulur ve yeni parça 
çalmaya bașlar. Arkadașlarınızla müzik 
paylașmak, partilerde müzik dinlemek veya 
sadece farklı cihazlardaki farklı parçaları çalmak 
için mükemmeldir. Arkadașlarınız ve ailenizin 
cihazlarını aynı anda eșleștirerek her bir 
eșleșen cihazdan çalınan müzikler arasında 
anında geçiș yapabilirsiniz.

Çevrimiçi müzik uygulamalarını 
yayınlayın
Her müzik tutkununun mobil cihazında en 
sevdiği müzik servisi veya çevrimiçi radyo 
uygulamaları bulunur. Șimdi bu uygulamaları 
doğrudan Hi-Fi sisteminizden oynatabilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü Bluetooth®

Gelișmiș teknoloji sayesinde Bluetooth® ile 
gerçekleștirilen ses akıșı bir üst düzeye tașınır. 
Standart Bluetooth® sesin temel ses iletimi için 
geliștirilen SBC codec'ini kullanması 
dinleyicileri kimi zaman hayal kırıklığına 

uğratabilir ve tatmin etmeyebilir. Hi-Fi adaptör 
ise size zengin, güçlü ve kristal netliğinde ses 
sunan yüksek çözünürlüklü (aptX® ve AAC) 
Bluetooth® kablosuz teknolojisiyle 
donatılmıștır. En yeni Android™ ve Apple iOS 
akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlarla 
uyumludur. Beklediğiniz ses kalitesini sunan bu 
Philips ürünüyle kablosuz müzik deneyimi hiç 
olmadığı kadar iyi.

Hi-Fi sistemlerinin büyük çoğunluğuyla 
çalıșır
Standart analog RCA veya 3,5 mm jak 
kullanarak Bluetooth® Hi-Fi adaptörünü, Hi-Fi 
veya PC hoparlör sistemine bağlayabilirsiniz.

NFC teknolojisi

Tek dokunușla NFC (Yakın Alan İletișimleri) 
teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca 
eșleștirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli 
bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC 
alanına dokundurun, Bluetooth® eșleștirmesini 
ve müzik akıșını bașlatın.

Tak ve çalıștır
Bluetooth® Hi-Fi adaptörü sık kullandığınız Hi-
Fi cihazlara bağlanmaya hazırdır. Akıllı 
telefonunuz veya tabletinizden gelen müziği Hi-

Fi cihazınızda çalmaya bașlamak için RCA veya 
3,5 mm jakları takmanız yeterlidir.

Kompakt tasarım

Bluetooth® Hi-Fi adaptörün kompakt ve özenli 
tasarımı, sık kullandığınız Hi-Fi sisteminize 
mükemmel uyum sağlar.

Dijital / optik ses çıkıșları
Üstün ses kalitesi için dijital koaksiyel ve optik 
ses çıkıșları

Akıllı telefon veya tablet bağlantıları

Bluetooth® Hi-Fi Adaptörü, Bluetooth® 
özellikli telefonlar ve tabletlerle çalıșır. Akıllı 
telefonunuz veya tabletinizden Hi-Fi 
sisteminizde müzik çalmanız için Bluetooth® 
özelliğini açarak Hi-Fi adaptörünü bağlamanız 
yeterlidir.
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Bağlantı
• NFC teknolojisi
• Bluetooth sürümü: 3,0
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP 1.3
• Bluetooth: aptX ve AAC akıșını destekler
• Bluetooth mesafesi: 10 m'ye kadar
• RCA Aux çıkıșı
• Ses çıkıșı (3,5 mm)
• Dijital koaksiyel/optik çıkıș

Aksesuarlar
• AC Adaptörü

• Kablolar: RCA - 3,5 mm kablosu
• Hızlı bașlangıç kılavuzu

Güç
• Güç kaynağı: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz

Boyutlar
• Ürün boyutları (G x Y x D): 74 x 22 x 74 mm
• Ürün ağırlığı: 0,04 kg
• Ambalaj türü: D-box
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

125 x 158 x 56 mm
•

AEA2700/12

Teknik Özellikler
Bluetooth® adaptörü
Bluetooth® müzik alıcısı MULTIPAIR ile, Bluetooth® aptX, AAC ve NFC, Dijital çıkıș

http://www.philips.com

