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m thanh trong sáng, có dây và không dây
ới công nghệ FloatingCushions cao cấp
 phận kích âm thanh cao cấp và những cải tiến kỹ thuật số mang đến âm trầm to và âm 
nh rõ ràng. Với công nghệ FloatingCushions hoàn hảo cho phép điều chỉnh bộ phận ốp tai 
o nhiều hướng, thật lý tưởng cho việc nghe nhạc thư giãn có dây và không dây

Chất lượng âm thanh cao cấp

• Sự tiến bộ của kỹ thuật số bộc lộ những sắc thái và nốt nhạc ẩn

• Loa tuyệt hảo mang đến âm thanh hiệu suất cao

Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ

• Giảm nhiễu kỹ thuật số giúp có được cuộc gọi rõ ràng hơn

Được tạo ra vừa với bạn và phong cách sống của bạn

• Miếng đệm tai siêu mềm, cách âm

• Với công nghệ FloatingCushions cao cấp

• Thiết kế ôm đầu mỏng tích hợp

Thật dễ dàng cho bạn

• Điều khiển âm lượng, chuyển bài, chuyển chế độ cùng với micrô giúp nghe nhạc và điện thoại 

dễ dàng

Đa năng: Hoạt động với các thiết bị BT hoặc giắc 3,5mm

• Tương thích Bluetooth Stereo HSP / HFP / A2DP

• Lựa chọn nghe nhạc có dây hoặc không dây



 

Tương thích BT HSP/HFP

Bluetooth là công nghệ thay thế cáp. Bluetooth 

là tiêu chuẩn toàn cầu, vì vậy các thiết bị 

Bluetooth của các nhà sản xuất khác nhau có 

thể tương tác với nhau thông qua các cấu hình 

Bluetooth chia sẻ. HSP (Cấu hình tai nghe) và 

HFP (Cấu hình rảnh tay) là các cấu hình được 

yêu cầu cho hoạt động của tai nghe Bluetooth 

điển hình. Nếu điện thoại di động của bạn 

tương thích với HSP hoặc HFP, tai nghe này sẽ 

hoạt động hoàn hảo với điện thoại của bạn.

Thoải mái khi đeo trong thời gian dài

Miếng đệm tai siêu mềm, sang trọng cho phép 

bạn đeo tai nghe trong bao lâu tùy thích mà 

không thấy khó chịu.

Âm thanh rõ ràng, vừa khít hoàn hảo

Thiết kế FloatingCushion mới cải tiến của chiếc 

tai nghe Philips này cho phép tự động điều 

chỉnh miếng đệm hoàn toàn theo nhiều hướng 

mà không cần đến cấu trúc khớp nối hình chữ 

C truyền thống. Kết quả là một thiết kế liền 

mạch, bảo đảm tính ổn định tối ưu bằng cách 

phân đều áp lực lên đầu và tai người dùng. Do 

đó tạo cho bạn cảm giác ấn tượng mạnh về sự 

thoải mái và vừa khít.

Cải tiến kỹ thuật số

Âm trầm to và tuyệt hảo có được nhờ bộ kích 

âm thanh hiệu suất cao và cải tiến kỹ thuật số.

Thiết kế ôm đầu mỏng

Thiết kế ôm đầu mỏng tích hợp mang đến hình 

dáng thon nhỏ

Điều khiển thông minh

Chuyển dễ dàng giữa nghe nhạc và điện thoại 

với các nút điều khiển thông minh (âm lượng, 

chuyển bài và chuyển chế độ)

Có dây hoặc không dây

Sử dụng theo kiểu tai nghe không dây 

Bluetooth hoặc nghe qua lựa chọn đầu cắm 

3,5mm.
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Tính kết nối
• Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Phiên bản Bluetooth: 2.1+EDR
• Khoảng cách tối đa: Lên đến 15 m
• Kết nối âm thanh: Đường vào 3,5mm

Công suất
• Thời gian nói chuyện: 9 giờ
• Thời gian chờ: 200 giờ
• Thời gian nghe nhạc: 9 giờ
• Có thể sạc lại: CÓ
• Kiểu pin: LI-Polymer
• Trọng lượng pin: 10,6 g

Âm thanh
• Dải tần số: 18 - 21 000Hz
• Dạng nam châm: Neodim
• Bán kính loa: 40 mm
• Trở kháng: 32 ôm
• Công suất vào tối đa: 50 mW
• Độ nhạy: 103 dB

Tiện lợi
• Điều khiển âm lượng: CÓ
• Quản lý cuộc gọi: Trả lời/Kết thúc cuộc gọi, Từ 

chối cuộc gọi, Quay lại số mới nhất, Quay số bằng 
giọng nói, Tắt micrô, Chuyển giữa cuộc gọi và nghe 
nhạc

Phụ kiện
• Cáp USB: Đi kèm để sạc pin
• Cáp âm thanh: Cáp âm thanh 1,2 m dành cho chế 

độ máy bay
• Hướng dẫn sử dụng nhanh: Hướng dẫn sử dụng 

nhanh

Kích thước sản phẩm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 14,9 x 17,8 x 7 cm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 5,9 x 7,0 x 2,8 inch
• Trọng lượng: 0,14 kg
• Trọng lượng: 0,309 lb

Kích thước hộp đóng gói
• Dạng đặt giá để: Bù nhìn
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 19,5 x 20 x 8 cm
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 7,7 x 7,9 x 3,1 inch
• Trọng lượng: 0,213 kg
• Trọng lượng: 0,470 lb
• Tổng trọng lượng: 0,356 kg
• Tổng trọng lượng: 0,785 lb
• Trọng lượng bì: 0,143 kg
• Trọng lượng bì: 0,315 lb
• EAN: 69 23410 71582 8
• Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
• Dạng đóng gói: Bù nhìn

Hộp các tông ngoài
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

10,0 x 8,2 x 8,8 inch
• Trọng lượng: 0,639 kg
• Trọng lượng: 1.409 lb
• Tổng trọng lượng: 1.379 kg
• Tổng trọng lượng: 3.040 lb
• Trọng lượng bì: 0,740 kg
• Trọng lượng bì: 1.631 lb
• GTIN: 1 69 23410 71582 5
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
•
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