
Акценти
· Bluetooth свързаност –  Безжично прехвърля музиката от вашия сматфон/таблет

до всяка стереоколонка през Bluetooth

· Лесно свързване – Свързва се с вашето Bluetooth или NFC устойство, използвайки
HA100 или NFC връзка

· Голямо разстояние – Прехвърля до 20 метра при пряка видимост

· Съвместимост – Bluetooth 4.1, съвместим с всички A2DP стерео Bluetooth устройства

HA100 подсигурява вашето стерео с Bluetooth свързаност, позволявайки ви 
безжично да споделяте музиката от вашия смартфон или таблет. Вие може 
просто да се облегнете назад, да релаксирате докато слушате и да контролирате 
от разстояние стереото с вашите любими парчета.

Bluetooth Музикален Приемник
HA100

Описание



· NFC връзка –  Ако вашето устройство има NFC 
функционалност, вие може лесно и незабавно 
да го свържете с HA100 или NFC връзка.

· Дизайн –  Изключително компактен и изчистен
дизайн

Лесна употреба Дизайн

· Bluetooth свързаност –  Безжично прехвърля
музиката от вашия сматфон/таблет до всяка
стереоколонка през Bluetooth.

· Bluetooth версия – Bluetooth 4.1, съвместим
с всички A2DP стерео Bluetooth устройства.

· Голямо разстояние –  Прехвърля до 20 метра при
пряка видимост.

· Лесно свързване – Вие може лесно да 
свържете вашето NFC устройство към HA100 с 
едно натискане. Има възможност и за ръчно 
свързване като активирате Bluetooth-а на 
вашето устройство.

· Автоматично свързване – Приемникът помни
до 8 устройства за автоматично свързване.

· �Работи с –  Работи с всякакви стерео колонки
поддържащи 3.5mm или RCA жак.

Bluetooth Обхват Високоговорители

Характеристики

Bluetooth Музикален приемник HA100



Хардуер
· Интерфейс: Микро USB порт, 3.5мм жак
· Захранване: 5V 1A USB 
· Размери: 66.5 x 60.5 x 18.5мм

Bluetooth
· Bluetooth версия:  4.1
· Bluetooth обхват: до 20 метра
· Запаметени устройства: 8

Спецификации

· Съдържание на опаковката
Bluetooth музикален приемник, захранване, 3.5мм-към-3.5мм аудио кабел, 
3.5мм-към-RCA кабел, NFC, Кратко ръководство за инсталация

· Размер на опаковката
135 x 95 x 70мм

Други

Bluetooth Музикален приемник HA100



Диаграма

www.tp-link.com

Смартфон Таблет

Bluetooth Музикален приемник HA100

За повече информация, моля посетете:

http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=HA100 or 

или сканирайте QR кода вляво

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. TP-LINK е регистрирана търговска марка на TP-LINK Technologies CO., Ltd. Другите марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Никаква част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под
никаква форма и по никакъв начин или да се използва, за направата на всички производни като преводи, трансформации или адаптациии, без разрешение от TP-LINK Technologies CO., Ltd.




