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Tai nghe nhét trong tai

SHE7005A
Vừa khít nhỏ gọn

Với loa hiệu quả siêu nhỏ cho âm trầm mạnh và âm thanh trong. Thiết kế siêu nhỏ nhét 

trong tai một cách vừa khít nhỏ gọn, tuyệt vời khi nghe nhạc thoải mái trong nhiều giờ. 

Với khối trượt chống rối, quản lý dây cáp lý tưởng để ngăn tình trạng cáp quấn vào nhau.

Thưởng thức âm thanh có chất lượng

• Lỗ thoát âm thanh cho âm thanh hiện thực, có độ cân bằng cao

• 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

Sử dụng lâu hơn

• 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

• Tùy biến âm thanh và nút bấm thông qua Ứng dụng Tai nghe Philips

Luôn sẵn sàng sử dụng

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

• Khối trượt chống rối



 

Lỗ thoát âm thanh

Lỗ thoát âm thanh cho phép không khí chạy 

qua loa tai nghe; điều này giúp cân bằng các 

quãng âm cao và âm trầm, tạo ra trải nghiệm 

nghe nhạc hiện thực hơn và tròn trịa hơn.

Cáp 1,2m

Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt 

thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.

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.

Khối trượt chống rối

Khi lưu giữ tai nghe của bạn thì có nguy cơ là 

dây cáp sẽ quấn lấy nhau nếu không lưu giữ cẩn 

thận. Điều này khiến bạn gặp khó khăn khi lưu 

giữ tai nghe và chuẩn bị sẵn sàng để nghe nhạc. 

Đơn giản chỉ cần trượt khối trượt chống rối 

hướng đến bộ phận tai nghe để giữ hai cáp tai 

nghe lại gần nhau thật gọn gàng và để giảm nguy 

cơ các dây cáp quấn lấy nhau đến mức thấp 

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.

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.

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.

Tùy biến theo cách của riêng bạn

Tải xuống Ứng dụng Tai nghe Philips để tùy 

biến âm thanh của tai nghe của bạn cũng như 

điều khiển từ xa Trả lời / Kết thúc cuộc gọi, 

Phát / Tạm dừng bản nhạc, Điều chỉnh âm 

lượng +/-, và Chuyển bài.

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

(sâu)): 1,39 x 0,91 x 1,1 cm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 0,5 x 0,4 x 0,4 inch
• Trọng lượng: 0,012 kg
• Trọng lượng: 0,026 lb

Âm thanh
• Hệ thống âm thanh: Kín
• Phản hồi tần số: 19 - 21000 Hz
• Trở kháng: 16 ôm
• Dạng nam châm: Neođim
• Công suất vào tối đa: 25 mW
• Độ nhạy: 107 dB
• Bán kính loa: 8,6 mm

Tính kết nối
• Kết nối cáp: hai dây song song, đối xứng
• Chiều dài cáp: 1,2 m
• Bộ kết nối: 3,5 mm
• Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối: mạ crôm

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

(sâu)): 9,7 x 17,2 m x 2,6 cm
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 3,8 x 6,8 x 1,0 inch
• Trọng lượng: 0,012 kg
• Trọng lượng: 0,026 lb
• Tổng trọng lượng: 0,039 kg
• Tổng trọng lượng: 0,086 lb

• Trọng lượng bì: 0,027 kg
• Trọng lượng bì: 0,060 lb
• EAN: 69 23410 71526 2
• Số lượng sản phẩm bao gộp: 1
• Dạng đóng gói: Bù nhìn

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

38,2 x 18,7 x 25 cm
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

15,0 x 7,4 x 9,8 inch
• Trọng lượng: 0,288 kg
• Trọng lượng: 0,635 lb
• Tổng trọng lượng: 1,55 kg
• Tổng trọng lượng: 3,417 lb
• Trọng lượng bì: 1,262 kg
• Trọng lượng bì: 2,782 lb
• GTIN: 1 69 23410 71526 9
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24

Hộp các tông trong
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

18 x 8,5 x 10,5 cm
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

7,1 x 3,3 x 4,1 inch
• Trọng lượng: 0,036 kg
• Trọng lượng: 0,079 lb
• Tổng trọng lượng: 0,157 kg
• Tổng trọng lượng: 0,346 lb
• Trọng lượng bì: 0,121 kg
• Trọng lượng bì: 0,267 lb
• GTIN: 2 69 23410 71526 6
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
•
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