
 

 

Philips
Bluetooth® HiFi-adapter

AEA2500
Muziek vanaf uw smartphone draadloos op uw HiFi-systeem 
afspelen

Bluetooth-compatibel
Met de Philips Bluetooth® HiFi-adapter maakt u van uw HiFi-systeem of PC met 
luidsprekers een draadloos geluidssysteem. Sluit de adapter aan en u kunt muziek vanaf 
uw smartphone, tablet en andere apparaten met Bluetooth op uw HiFi-systeem afspelen.

Draadloos muziek streamen met Bluetooth®-technologie
• Geschikt voor elke smartphone of tablet met Bluetooth®
• Maakt draadloos verbinding via Bluetooth®-technologie
• Stream uw lokale muziekbibliotheek via Bluetooth®-technologie
• Stream muziekapps van uw smartphone of tablet naar HiFi
• Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
• 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
• Gebruikt RCA- of 3,5mm-aansluitingen voor het aansluiten van de adapter
• Geniet van een beter geluid dan van uw smartphone

Eenvoudig in gebruik
• Plug & Play voor gebruiksgemak



 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.

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.

RCA- of 3,5mm-aansluiting
Standaard analoge RCA- of 3,5 mm-
aansluitingen (inclusief kabels).

Betere geluidskwaliteit
U houdt van muziek en hebt een enorme 
bibliotheek op uw smartphone of tablet. Maar 

de ingebouwde luidsprekers geven niet het 
beste geluid weer. Met de Bluetooth® HiFi-
adapter kunt u naar al uw favoriete muziek 
luisteren met een betere geluidskwaliteit.

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.

Bluetooth®-connectiviteit

De Bluetooth® HiFi-adapter gebruikt 
Bluetooth® om verbinding met uw 
smartphone of tablet te maken.

Compact ontwerp

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

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.

Stream muziekbibliotheek

U slaat uw muziek op uw smartphone of tablet 
op. Met de Bluetooth® HiFi-adapter kunt u alle 
muziek van uw muziekbibliotheek naar uw 
HiFi-systeem streamen.

Stream onlinemuziekapps

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

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 
standaard analoge RCA- of 3,5mm-
aansluitingen.
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Connectiviteit
• NFC-technologie
• Bluetooth-versie: 3,0
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
• Bluetooth: ondersteuning voor aptX- en AAC-

streaming
• Bereik van Bluetooth: Maximaal 10 m
• Aux-ingang: RCA
• Audio-ingang (3,5 mm)

Accessoires
• AC-adapter

• Kabels: RCA naar 3,5mm-kabels
• Snelstartgids

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

74 x 22 x 74 mm
• Gewicht van het product: 0,04 kg

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