
 

 

Philips
Tai nghe nhét trong tai

SHE2670PO
Giai điệu màu sắc

Màu sắc đặc biệt hợp với bạn

Tai nghe nhét trong tai với âm thanh tự nhiên và cân bằng hoàn hảo.

Âm nhạc cho đôi tai của bạn

• Nam châm neođim nâng cao độ nhạy và hiệu suất âm trầm

• Hai lỗ thông giống nhau làm cân bằng âm thanh cao và tông âm trầm

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

• Miếng đệm tai cải thiện tính thoải mái khi đeo và phản hồi âm trầm

Luôn sẵn sàng sử dụng

• Flexi-Grip bền tạo nên kết nối mạnh và linh hoạt



 

Nam châm neođim
Neođim là vật liệu tốt nhất để tạo ra từ trường mạnh 
cho độ nhạy lớn hơn trong vòng xoắn dây thoại, phản 
hồi âm trầm tốt hơn và chất lượng âm thanh tổng thể 
cao hơn.

Hai lỗ thông giống nhau
Các lỗ thông được thiết kế đặc biệt để dẫn khí, giúp 
cân bằng các tông âm cao và âm trầm để có trải 
nghiệm nghe nhạc toàn vẹn hơn.

Miếng đệm tai thoải mái
Hình dáng đặc biệt và vật liệu sang trọng được dùng 
cho miếng đệm tai của chiếc tai nghe Philips này sẽ 
bảo đảm sự vừa vặn hoàn hảo cho mức độ thoải mái 
tối đa. Chúng ngăn không cho rò rỉ âm thanh và cũng 
nâng cao hiệu quả âm trầm. Những miếng đệm tai 
được tạo hình dáng sao cho chúng sẽ vừa khít hoàn 
hảo với vùng quanh tai người nghe.

Thiết kế Flexi-Grip
Bộ phận mềm, linh hoạt sẽ bảo vệ kết nối cáp khỏi bị 
hư hỏng. Nếu không có nó thì sẽ xảy ra hư hỏng do 
bẻ cong nhiều lần.
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