
 

 

Philips
ตัวรับสัญญาณและไมโครโ
ฟนไร้สาย

AEA3000
ใครๆ ก็ดู The Voice

ไมโครโฟนไร้สายเชื่อมต่อกับ iPad ของคุณ
แสดงพรสวรรค์ของคุณเองด้วยไมโครโฟนไร้สายและตัวรับสัญญาณของ Philips ด้วยแอปพลิเคชัน 
'The Voice: On Stage' บน iPad ของคุณ คุณสามารถร้องเพลงยอดฮิต, 
ร่วมการคัดเลือกจากเสียงร้องเพียงอย่างเดียว และแม้แต่แข่งขันกับเพื่อนของคุณ

ขับขานได้อย่างดาวจรัสแสง
• ไมโครโฟน Bluetooth® ความไวสูงเพื่อที่สุดของประสบการณ์การร้องเพลง
• เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระด้วยไมโครโฟนสามารถถอดได้ไร้สาย
• สัญญาณเสียงออก Hi-Fi เพื่อประสบการณ์เสียงที่ดีกว่า

The Voice: On Stage App
• เริ่มต้นด้วยเพลงยอดฮิตฟรีแล้วเพิ่มประสบการณ์เมื่อเล่นมากขึ้น
• ร้องเพลงในช่วง Blind Audition เพื่อดูว่าจะมีโค้ชกี่คนที่เลือกคุณ
• ท้าทายเพื่อนและครอบครัวในโหมดการดวล
• แบ่งปันบทเพลงของคุณบน Facebook, Twitter และอีเมล์
• มีไลบรารีเพลงมากมายที่อัพเดตอยู่เสมอให้ดาวน์โหลด

ร้องเพลงได้มันสุดขั้วแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
• ขับขานเคล้าจังหวะที่สมบูรณ์แบบพร้อมด้วยเนื้อเพลงบนหน้าจอ
• ปรับปรุงการร้องได้อย่างง่ายดายด้วยเสียงร้องนำ
• ร้องอย่างไรก็ไม่เพี้ยนด้วย Auto-Tune®



 ไมโครโฟนความไวสูง
ใครๆ ก็มี The Voice 
เพื่อร้องเพลงและทุกคนล้วนต้องการร้องเพลงดั
งกึกก้องและชัดเจน ด้วยโมโครโฟน 
Bluetooth® ความไวสูงของ Philips 
คุณสามารถพักผ่อนและมั่นใจได้ว่าทุกรายละเอี
ยดเสียงของคุณจะโดดเด่น 
ความไวและช่วงไดนามิคคือสิ่งสำคัญในการเลื
อกไมโครโฟนเพราะคุณต้องการเสียงร้องที่สมดุ
ลไม่ว่าจะเป็นแนวบัลลาดหรือเพลงร็อค

ไมโครโฟนสามารถถอดได้และไร้สาย

เพื่อสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนและครอบ
ครัว ภาษากายเป็นสิ่งหนึ่งของการแสดง 
ใครบ้างจะอยากร้องเพลงด้วยไมโครโฟนที่ให้เสี
ยงแปลกประหลาด? 
ด้วยไมโครโฟนสามารถถอดได้และไร้สาย 
Philips 
คุณจะมีอิสระในการเคลื่อนไหวหรือใส่อารมณ์ไ
ปกับเนื้อเพลงได้อย่างเต็มที่ 
เพียงสวมติดตัวแล้วให้มือทั้งสองเป็นอิสระ 
หรือประกอบไมโครโฟนเข้ากับขาตั้งแล้วเต้นไ
ปตามเสียงเพลง

เพลงยอดฮิตฟรี
The Voice: On Stage App 
มีเพลงยอดฮิตฟรีเพื่อเป็นการเริ่มต้น 
คุณสามารถดาวน์โหลดเพลงล่าสุดจากไบรารี่เพ
ลงได้เสมอแล้วสะสมประสบกาณ์ขึ้นเรื่อยๆ

Blind Audition

นี่คือความฝันอันสูงสุดที่กลายเป็นจริงสำหรับแฟ
นรายการ The Voice 

คราวนี้คุณก็สามารถเข้าร่วม Blind Audition 
และได้รับเลือกจากโค้ช ด้วยแอปพลิเคชัน The 
Voice Singing Game 
พลังเสียงของคุณจะทำให้ได้คะแนนและเพลงใ
ห้ร้องได้ฟรี 
ถึงเวลาแห่งการเป็นดาวจรัสแสงของคุณแล้ว

โหมดแข่งขัน

แบ่งปันการร้องเพลงที่มันสุดขั้วแบบที่ไม่เคยมีม
าก่อนกับครอบครัวและเพื่อน 
เมื่อสลับไปยังโหมดการดวลและท้าทายพวกเขา
เข้าสู่การประชันเสียง แอปพลิเคชัน The Voice: 
On Stage จะพิจารณาและให้คะแนนตามเกณฑ์ 
เช่น ระดับเสียง จังหวะ ช่วงกว้างของเสียง 
ตลอดจนคุณภาพเสียง

แบ่งปันออนไลน์
ศิลปินที่บันทึกเสียงมีการบันทึกเพลงตัวอย่างใน
สตูดิโอมืออาชีพ 
ขณะนี้คุณสามารถบันทึกเพลงตัวอย่างได้ที่บ้าน
เพราะ The Voice: On Stage จะเปลี่ยน iPad 
เป็นบอดร์ดมิกซ์เสียง 
บันทึกเพลงและโพสต์การบันทึกเสียงของคุณอ
อนไลน์เพื่อให้เพื่อนๆ 
ทึ่งในพรสวรรค์ที่โดดเด่นของคุณ 
ทุกเพลงที่คุณร้องจะได้รับคะแนนและคุณจะมี
ตัวเลือกเพื่อโพสต์คะแนนบน Facebook, 
Twitter และอีเมล์

ไลบรารีเพลงขนาดใหญ่
แอปพลิเคชัน The Voice: On Stage 
มาพร้อมกับเพลงฮิตที่ดาวน์โหลดได้ฟรี 
แน่นอนว่าคุณมีตัวเลือกในการขยายไลบรารีขอ
งคุณด้วยการซื้อเพิ่มเติมภายในแอปพลิเคชัน 
ไม่ว่าจะเป็นชาร์ตเพลงฮิตใหม่ล่าสุด เพลงเก่า 
หรือเพลงคลาสสิก ก็มีให้เลือกสำหรับทุกคน

เนื้อเพลงบนหน้าจอ

ต้องการร้องเพลงซิงค์กับเสียงดนตรีโดยไม่พลา
ดเนื้อร้องใช่ไหม คุณจะไม่พลาดอีกต่อไปด้วย 
The Voice: On Stage App 
ที่แสดงเนื้อเพลงแต่ละเพลงบนหน้าจอพร้อมนำ
ด้วยการเปลี่ยนสี 
เพียงร้องตามลำดับและคุณก็สามารถร้องเพลงไ
ด้เป็นจังหวะสมบูรณ์แบบ สนุกสนานได้ง่ายๆ

เสียงร้องนำ

ปัญหาที่คุณชอบเพลงใดสักเพลง 
แต่คุณไม่ค่อยคุ้นเคยกับเพลงนั้นจะหมดไป 
เนื่องจากแอปพลิเคชัน The Voice: On Stage 
มีฟังก์ชันเสียงร้องนำเพื่อให้คุณได้ปรับปรุงการ
ร้องพลงได้อย่างง่ายๆ 
เพียงร้องคลอไปกับมืออาชีพจนกว่าคุณจะสามา
รถร้องเองได้ นอกจากนี้ 
คุณอาจหรี่หรือเพิ่มเสียงของเสียงร้องนำตามต้อ
งการ

สัญญาณเสียงออก
ตัวรับสัญญาณไร้สาย Bluetooth® 
มีสัญญาณเสียงออก 
คุณจึงสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Hi-Fi 
ของคุณผ่านสายเสียงสเตอริโอ a 3.5 มม. 
แล้วเพลิดเพลินกับเสียงเพลงมากกว่าฟังจาก 
iPad (ไม่มีสายเสียงสเตอริโอ 3.5 มม. มาให้)
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ไฮไลต์
ตัวรับสัญญาณและไมโครโฟนไร้สาย
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การเชื่อมต่อ
• เวอร์ชัน Bluetooth: 2.1+EDR
• Bluetooth Profile: A2DP
• ระยะการทำงานของ Bluetooth: สูงถึง 10 เมตร
• สัญญาณเสียงเข้า (3.5 มม.): มี, บนตัวรับสัญญาณ

เสียง, ไมโครโฟน
• ความไว: -32 ±3dB

เสียง, ตัวรับสัญญาณ
• การตอบสนองต่อความถี่: 100Hz-16kHz, ±3dB
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >85 dB
• สัญญาณรบกวนข้างเคียง: >40 dB

อินพุตและเอาต์พุต
• ไมโครโฟน: Mono, 

การซูมไมโครโฟนไปในทางเดียวกัน

iPad App
• ชื่อ App: 'The Voice: on Stage'
• ดาวน์โหลดฟรี
• ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: the New iPad, 

iPad 2, iPad

คุณสมบัติ
• การตัดเสียงก้อง
• การขจัดเสียงรบกวน

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ, ไมโครโฟน: 3 x AAA แบตเตอรี่ 

(มีให้)

อุปกรณ์เสริม
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• รับประกัน: ใบรับประกัน, คู่มือการรับประกันทั่วโลก

ขนาด
• ขนาด, ไมโครโฟน: กว้าง 160 x สูง 318 x ลึก 

160 มม.
• ขนาด, ตัวรับสัญญาณ: กว้าง 41.5 x สูง 45.5 x ลึก 

10.5 มม.
• น้ำหนัก, ไมโครโฟน: 0.3 กก.
• น้ำหนัก, ตัวรับสัญญาณ: 0.02 กก.
•
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รายละเอียดเฉพาะ
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