
 

 

Philips
micrô và đầu thu không dây

AEA3000
Mọi người đều có thể tham gia The Voice
Micrô không dây kết nối với iPad của bạn

Hãy trình diễn tài năng của bạn với micrô và đầu thu không dây của Philips. Với ứng dụng 

'The Voice: On Stage' trên iPad, bạn có thể hát những bài hát nổi nhất, tham gia cuộc thi 

thử giọng giấu mặt và thậm chí thi đấu với bạn bè của bạn.

Hát như một ngôi sao

• Micrô Bluetooth® có độ nhạy cao mang đến trải nghiệm hát đỉnh cao

• Tự do di chuyển với micrô có thể tháo rời không dây

• Đầu ra âm thanh ra Hi-Fi cho trải nghiệm âm thanh tốt hơn

Ứng dụng The Voice: On Stage

• Hãy bắt đầu với những bài hát miễn phí và học hỏi thêm khi bạn chơi

• Hát thử giọng giấu mặt để xem bao nhiêu huấn luyện viên chọn bạn

• Thách đấu với bạn bè và gia đình ở chế độ cạnh tranh

• Chia sẻ bản ghi của bạn trên Facbook, Twitter và email

• Cập nhật liên tục thư viện bài hát lớn có sẵn để tải xuống

Ca hát vui nhộn nhất từ trước đến giờ

• Hát với nhịp điệu hoàn hảo với lời bài hát trên màn hình

• Chọn bài hát dễ dàng với giọng hát dẫn dắt

• Luôn hát đúng nốt nhạc với Auto-Tune®



 

Micrô có độ nhạy cao

Mọi người đều có giọng hát và mọi người đều 

muốn hát to và rõ ràng. Với micrô Bluetooth® 

có độ nhạy cao của Philips, bạn có thể đảm bảo 

rằng mọi chi tiết của bài trình diễn giọng hát 

của mình đều được thu giữ. Độ nhạy và dải 

động có vai trò quan trọng khi phải chọn micrô 

vì bạn muốn giọng hát của mình có âm thanh 

tuyệt vời với cả những bản ballad nhẹ nhàng và 

những bản rock la hét ầm ĩ.

Micrô có thể tháo rời và không dây

Để gây ấn tượng cho gia đình và bạn bè, ngôn 

ngữ cơ thể là một phần của biểu diễn. Liệu có 

ai còn muốn đứng yên bởi chiếc micrô nối dây 

ngày nay? Với chiếc micrô không dây và có thể 

tháo rời của Philips, bạn tự do biến tấu di 

chuyển phần nhạc dạo đầu hay tạo ra một thao 

tác bổ trợ cho lời bài hát. Để trên chân đỡ để 

giữ tự do cả hai tay. Hoặc tháo micrô ra khỏi 

chân đỡ và đưa vào cùng với điệu nhảy của bạn.

Những bài hát nổi tiếng miễn phí

Ứng dụng Voice: On Stage đi cùng với những 

bài hát nổi tiếng miễn phí để bắt đầu. Bạn có 

thể tải xuống những bài hát mới nhất từ thư 

viện bài hát và mở rộng bộ sưu tập của mình.

Hát thử giọng giấu mặt

Một giấc mơ tột bực biến thành sự thật cho 

mọi người hâm mộ The Voice fan -- bạn giờ đây 

có thể tham gia cuộc thi hát thử giọng giấu mặt 

và được một hoặc nhiều huấn luyện viên chọn. 

Với ứng dụng The Voice: On Stage, bài biểu 

diễn giọng hát có thể mang lại cho bạn điểm số 

và những bài hát miễn phí. Đã đến lúc bạn tỏa 

sáng!

Chế độ thi đấu

Chia sẻ hoạt động ca hát vui nhộn nhất từ 

trước đến giờ với gia đình và bạn bè! Chuyển 

sang chế độ thi đấu và thách đấu tham gia cuộc 

thi hát. Ứng dụng The Voice: On Stage tính 

toán và cho điểm dựa trên các tiêu chí như cao 

độ, nhịp điệu, âm vực và chất lượng giọng hát.

Chia sẻ trực tuyến

Các nghệ sỹ thu những bản thu mẫu của họ 

trong các studio chuyên nghiệp. Giờ đây bạn có 

thể thực hiện việc này ở nhà vì The Voice: On 

Stage biến chiếc iPad của bạn thành bảng phối 

nhạc! Thu bài hát của bạn và đăng bản ghi âm 

thanh lên mạng để những người khác đánh giá 

tài năng biểu diễn của bạn. Bạn sẽ nhận được 

điểm cho mọi bài hát bạn đã hát và bạn cũng có 

tùy chọn đăng điểm số trên Facebook, Twitter 

và email.

Thư viện bài hát lớn

Ứng dụng The Voice: On Stage đi kèm những 

bài hát nổi tiếng miễn phí. Tất nhiên bạn có thể 

mở rộng thư viện với khả năng mua thêm bài 

hát trong ứng dụng. Có đầy đủ những bài hát 

đứng đầu bảng xếp hạng mới nhất, những bài 

hát cũ hay cổ điển cho mọi người.

Lời bài hát trên màn hình

Bạn muốn hát khớp với ban nhạc mà không bị 

thiếu nhịp nào? Bạn sẽ làm được như vậy vì ứng 

dụng The Voice: On Stage hiện lời bài hát trên 

màn hình cùng với hướng dẫn màu thay đổi. 

Chỉ cần theo hướng dẫn này và bạn sẽ hát bản 

nhạc swing đầy nhịp điệu một cách hoàn hảo. 

Thật vui nhộn và dễ dàng.

Hát dẫn dắt

Bạn thích bài hát, nhưng bạn không quen thuộc 

với bài hát. Không sao vì ứng dụng The Voice: 

On Stage có chức năng hát dẫn dắt để bạn hát 

theo dễ dàng. Hát cùng với giọng hát chuyên 

nghiệp cho đến khi bạn hát được. Bạn thậm chí 

có thể chuyển giọng hát dẫn dắt lên hay xuống 

tùy theo ý thích của bạn.

Đầu ra âm thanh

Đầu thu không dây Bluetooth® có Đầu ra âm 

thanh để bạn có thể kết nối thông qua cáp âm 

thanh stereo 3,5mm đến dàn Hi-Fi của mình và 

thưởng thức âm thanh tốt hơn trên iPad. (Cáp 

âm thanh stereo 3,5mm không đi kèm)
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Tính kết nối
• Phiên bản Bluetooth: 2.1+EDR
• Cấu hình Bluetooth: A2DP
• Phạm vi Bluetooth: Lên đến 10m
• Đầu vào âm thanh (3,5 mm): CÓ, trên đầu thu

Âm thanh, micrô
• Độ nhạy: -32 ±3dB

Âm thanh, đầu thu
• Phản hồi tần số: 100Hz-16kHz, ±3dB
• Tỉ lệ tín hiệu / nhiễu âm: >85 dB
• Nối chéo: >40 dB

Cổng vào và cổng ra
• Micrô: Mono, Đơn hướng

Ứng dụng iPad
• Tên ứng dụng: 'The Voice: On Stage'

• Tải xuống miễn phí: CÓ
• Tương thích: iPad mới, iPad 2, iPad

Các đặc điểm
• Hủy tiếng vang: CÓ
• Hủy nhiễu: CÓ

Công suất
• Nguồn điện, micrô: 3 pin AAA (đi kèm)

Phu ̣kiêṇ
• Hướng dẫn sử dụng nhanh: CÓ
• Bảo hành: Tờ rơi bảo hành, Sách bảo hành toàn cầu

Kích thước
• Kích thước, micrô: R160 x C318 x S160 mm
• Kích thước, đầu thu: R41,5 x C45,5 x S10,5 mm
• Trọng lượng, micrô: 0,3 kg
• Trọng lượng, đầu thu: 0,02 kg
•
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