
 

 

Philips
Bluetooth®-i hi-fi-adapter

AEA2000
Mängige hi-fi-ga nutitelefonist juhtmevabalt muusikat
Bluetoothiga varustatud
Philipsi Bluetooth®-i hi-fi-adapter muudab teie hi-fi- või lauaarvuti kõlarisüsteemi juhtmevabaks 
helisüsteemiks. Lihtsalt ühendage adapter ja oletegi valmis mängima oma hi-fi-seadmes muusikat 
oma nutitelefonist, tahvelarvutist või muust Bluetoothiga varustatud seadmest.

Juhtmevaba voogedastus Bluetooth®-i tehnoloogia abil
• Töötab Bluetoothi abil iga nutitelefoni või tahvelarvutiga
• Ühendub juhtmevabalt Bluetoothi tehnoloogia kaudu
• Voogedastage Bluetoothi tehnoloogia abil muusikat oma muusikakogust
• Voogedastage oma nutitelefoni või tahvelarvuti muusikarakendustest muusikat hi-fi-seadmesse

Muudab teie hi-fi juhtmevabaks helisüsteemiks
• Ühendub peaaegu kõigi hi-fi-seadmete või lauaarvutite kõlarisüsteemiga
• Adapteriga ühendamiseks kasutatakse RCA-d või 3,5 mm pistikut
• Nautige oma nutitelefonist veelgi paremat heli

Lihtne kasutada
• Isehäälestuvat seadet on lihtne kasutada
• Sile ja kompaktne disain



 Ühildub nutitelefoni või tahvelarvutiga

Bluetooth®-i hi-fi-adapter töötab Bluetoothiga 
varustatud telefonide ja tahvelarvutitega. 
Lihtsalt lülitage Bluetooth sisse, ühenduge 
Bluetoothi hi-fi-adapteriga ja mängige oma hi-fi-
seadmega muusikat oma nutitelefonist või 
tahvelarvutist.

Bluetooth®-i ühilduvus

Bluetooth®-i hi-fi-adapter töötab kõigi 
Bluetoothi versioonidega.

Voogedastage muusikat oma 
muusikakogust

Salvestate oma muusika nutitelefoni või 
tahvelarvutisse. Bluetooth®-i hi-fi-adapteriga 

saate voogedastada kogu oma muusika 
muusikakogust oma hi-fi-süsteemi.

Voogedastage muusikat veebipõhistest 
muusikarakendustest

Igal muusikasõbral on mobiilseadmes talle 
meelepärane veebipõhine raadiorakendus. 
Nüüd saate neid otse oma hi-fi-seadmes 
mängida.

Töötab enamiku hi-fi-süsteemidega

Saate Bluetooth®-i hi-fi-adapteri ühendada 
peaaegu ükskõik millise hi-fi-seadme või 
lauaarvuti kõlariga, kasutades standardset 
analoog-RCA-pistikut või 3,5 mm pistikut.

RCA- või 3,5 mm pistik
Standardne analoog-RCA-pistik või 3,5 mm 
pistik (komplektis on kaablid).

Nautige paremat heli
Armastate muusikat ja teil on nutitelefonis ja 
tahvelarvutis tohutu muusikakogu. Kuid 
sisseehitatud kõlarite kaudu ei kõla see päris nii 

nagu vaja. Bluetooth®-i hi-fi-adapteriga saate 
kuulata oma lemmikmuusikat parema heliga.

Isehäälestuv
Bluetooth®-i hi-fi-adapteri saate hõlpsasti oma 
lemmik hi-fi-seadmega ühendada. Lihtsalt 
ühendage see RCA- või 3,5 mm pistikuga ja 
oletegi valmis mängima oma hi-fi-seadmes 
muusikat oma nutitelefonist või tahvelarvutist.

Kompaktne disain

Bluetooth®-i hi-fi-adapteril on kompaktne ja 
voolujooneline disain, see näeb teie hi-fi-
seadmel täiuslik välja.
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Ühenduvus
• Bluetoothi versioon: 2.1+EDR
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
• Bluetoothi ulatus: Kuni 10 m
• RCA Aux-sisend
• Helisisend (3,5 mm)

Tarvikud
• Vahelduvvooluadapter

• Kaablid: RCA 3,5 mm kaablitesse
• Kiirjuhend

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 74 x 22 x 74 mm
• Toote kaal: 0,04 kg

Võimsus
• Toiteallikas: 100–240 V, 50–60 Hz
•
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