
 

 

Philips
Tai nghe nhét trong tai

SHE8000
Tăng cường âm trầm

Kẹp chống trượt giúp đeo vào tai dễ dàng

Loa rất nhỏ, chất lượng cao mang lại âm trầm sâu, ấm áp và âm thanh trong như pha lê. 

Đầu nối cáp tích hợp mang lại độ bền cao, kẹp chống trượt giúp đeo vào tai dễ dàng. Bịt 

tai nghe bằng silicon rất mềm tạo sự thoải mái lâu dài.

Thưởng thức âm thanh có chất lượng

• Lỗ thông khí âm trầm turbo cho âm trầm sâu nhất và ấm áp nhất

• Cách nhiễu âm đặc biệt cho âm thanh có chất lượng tại mức âm lượng thấp

Thoải mái hoàn toàn khi đeo vào tai

• Thiết kế Âm Học Góc Tiện Dụng bảo đảm vừa vặn một cách tự nhiên

• Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm nằm thoải mái bên trong đôi tai bạn

Luôn sẵn sàng sử dụng

• Khối trượt chống rối

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

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



 

Cho âm trầm ấm áp nhất và sâu nhất

Lỗ thông khí Âm Trầm Turbo cho phép không khí 
lưu chuyển để tái tạo âm trầm sâu nhất và ấm áp nhất 
với độ trung thực cao.

Cho âm thanh tốt nhất tại mức âm 
lượng thấp
Bạn không cần phải vặn to âm lượng tại những nơi ồn 
ào nữa. Ống Âm Thanh Có Góc và tai nghe nhét 
trong kín hoàn hảo sẽ cắt giảm đáng kể tạp âm, mang 
đến âm thanh có cùng chất lượng tại mức âm lượng 
thấp hơn và tuổi thọ pin dài 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.

Thiết kế vừa vặn với tai
Thiết kế ưu việt với góc hơi nghiêng 15 độ trong kiểu 
Âm Thanh Có Góc dựa trên cấu tạo tai người sẽ 
mang đến sự vừa khít tự nhiên và mức thoải mái cao 
nhất.

Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm, có 3 
cỡ

Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm có 3 cỡ của chiếc 
tai nghe Philips này vừa khít thoải mái trong tai bạn 

mà không tạo thêm lực ấn nào lên tai, đồng thời chặn 
tiếng ồn không muốn có.

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.

Thiết kế Flexi-Grip

Vật liệu flexi-grip mềm bao bọc phần thân tai nghe 
làm tăng hiệu quả và độ bền của tai nghe. Nó bảo vệ 
kết nối cáp khỏi bị hư hại có thể xảy ra do bẻ cong 
nhiều lần phần thân tai nghe khi tiếp xúc thường 
xuyên với đầu ngón tay người dùng khi đeo tai nghe 
hoặc gỡ tai nghe xuống.
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