
 

 

Philips
Tai nghe nhét trong tai

SHE3575OP
Nhỏ gọn nhưng âm thanh rõ

cho điện thoại di động của bạn

Thiết kế tai nghe nhét trong tai siêu nhỏ, phù hợp vừa vặn nhất với hình dáng tai. Loa chất 

lượng cho âm thanh mạnh mẽ. Mic tích hợp thu nhận giọng nói rõ ràng. Lý tưởng để nghe 

nhạc và đàm thoại trong nhiều giờ.

Thưởng thức âm thanh có chất lượng

• Ống Âm Thanh Có Góc sẽ dẫn âm thanh định hướng và chính xác

• Vòng đệm hoàn hảo nằm bên trong tai chặn âm nhiễu bên ngoài

• Loa nhỏ, hiệu quả tái tạo âm thanh chính xác với âm trầm

Cực kỳ thoải mái

• 3 mũ tai nghe bằng cao su có thể thay đổi cho nhau để vừa vặn tối ưu trong mọi đôi tai

• Siêu nhỏ để vừa vặn thật gọn, thật thoải mái trong tai

Được thiết kế để phục vụ bạn

• Micrô tích hợp & nút gọi

• Chân cắm 3,5mm cho Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Palm

Sử dụng lâu hơn

• Cáp dài 1,2m lý tưởng khi sử dụng ngoài trời

• Đầu nối cáp được tráng cao su để nâng cao độ bền



 

Cho âm thanh có tính định hướng nhất
Ống Âm Thanh Có Góc được thiết kế theo độ cong 
của ống tai người, sao cho sóng âm thanh từ loa 
được dẫn hướng chính xác đến trông tai với độ rõ 
cao nhất

Vòng đệm hoàn hảo nằm bên trong tai
Bộ kích âm thanh loa siêu nhỏ của chiếc tai nghe 
Philips này nằm vừa vặn thoải mái bên trong tai và 
nhờ có khả năng nằm vừa vặn gọn gàng đặc biệt này, 
âm thanh nhiễu bên ngoài sẽ bị chặn lại, giúp mang lại 
trải nghiệm nghe nhạc với cường độ cao.

Micrô tích hợp
Với micrô tích hợp và nút gọi, bạn có thể dùng chiếc 
tai nghe Philips này để nghe nhạc, cũng như gọi điện 
thoại từ điện thoại di động. Tận hưởng tính năng gọi 
điện thoại rảnh tay, trong khi dễ dàng nhận và kết 
thúc cuộc gọi từ tai nghe của bạn.

Cho sự vừa vặn tối ưu trong mọi đôi tai
Với lựa chọn 3 mũ tai nghe có thể thay đổi cho nhau 
có kích thước từ nhỏ đến lớn, chắc chắn sẽ có cặp 
mũ giúp cho chiếc tai nghe Philips này vừa vặn hoàn 
hảo với đôi tai bạn.

Tai nghe nhét trong tai siêu nhỏ

Thiết kế tai trong nhẹ, siêu nhỏ để vừa khít nhất 
trong đôi tai nhỏ hơn, để nghe nhạc trong nhiều giờ.

Loa nhỏ, hiệu quả
Loa nhỏ, hiệu quả cho tai nghe Philips bảo đảm vừa 
vặn tuyệt đối và mang đến âm thanh chính xác với âm 
trầm mạnh mẽ, lý tưởng để bạn thưởng thức nghe 
nhạc.

Bộ kết nối stereo 3,5 mm
Bộ kết nối stereo 3,5mm cho Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola và Palm

Cáp 1,2m
Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị 
âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.

Đầu nối cáp được tráng cao su
Để tăng tuổi thọ sản phẩm, miếng cao su mềm giữa 
tai nghe và cáp sẽ bảo vệ kết nối cáp không bị hư 
hỏng khi bẻ cong nhiều lần.
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