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p dễ dàng giúp đeo vừa khít vào tai hoàn hảo

i vỏ kim loại hấp thu độ rung, chiếc loa hiệu suất cao này tạo ra âm trầm có độ trung thực cao, 

ng lại âm thanh trung thực như thật. Thiết kế cong độc đáo tạo ra sự vừa khít hoàn hảo. Đầu 

 bằng bọt Comply™ mang lại sự cách ly nhiễu hoàn hảo. Dây cáp bằng vải giúp tránh bị rối.

Thưởng thức âm thanh có chất lượng

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

• Vỏ kim loại cao cấp truyền âm thanh chính xác.

• Vòng đệm trong tai hoàn hảo chặn âm nhiễu đặc biệt

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

Thoải mái hoàn toàn khi đeo vào tai

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

• Miếng đệm dạng bọt nhớ siêu mềm vừa khớp rất thoải mái

• Thiết kế cong độc đáo cho phép dễ dàng cầm nắm để chỉnh vừa khít hoàn hảo

Luôn sẵn sàng sử dụng

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

• Khối trượt chống rối

• Cáp được phủ mặt ngoài để sử dụng lâu hơn và ngăn rối



 

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.

Cáp có kết cấu chống rối

Cáp được phủ lớp vật liệu ngoài sẽ ngăn tình 

trạng cáp quấn vào nhau, sử dụng được rất lâu 

và tăng tuổi thọ sản phẩm.

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.

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.

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.

Miếng đệm dạng bọt nhớ mềm

Miếng đệm dạng bọt nhớ siêu mềm tạo hình 

hoản hảo quanh vành tai của bạn. Điều này đem 

đến sự vừa khớp tốt nhất trong khi bạn hầu 

như không cảm nhận được chúng.

Âm thanh tinh chỉnh chính xác

Vòng đệm trong tai hoàn hảo của chiếc tai nghe 

này sẽ khiến cho bạn ngạc nhiên với khả năng 

cách âm vượt trội.

Vỏ kim loại cao cấp

Được bao bọc bằng kim loại cao cấp, những tai 

nghe này được bảo vệ tránh rung động không 

cần thiết để truyền âm thanh thật chính xác, 

dẫn đến có phản hồi âm trầm uyển chuyển và 

các tông âm rõ ràng trong phạm vi từ trung 

bình đến cao.

Thiết kế cong độc đáo

Thiết kế vỏ tai nghe uốn lượn độc đáo, cho 

phép dễ cầm nắm và chỉnh vừa vặn hoàn hảo 

trong tai - ngay cả khi đang di chuyển.

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.

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

(sâu)): 2,5 x 1,2 x 1,15 cm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 1,0 x 0,5 x 0,5 inch
• Trọng lượng: 0,015 kg
• Trọng lượng: 0,033 lb

Âm thanh
• Hệ thống âm thanh: Kín
• Điapham: Vòm mylar
• Phản hồi tần số: 17 - 23000 Hz
• Trở kháng: 16 ôm
• Dạng nam châm: Neođim
• Loại: Động
• Vòng xoắn dây thoại: CCAW
• Độ nhạy: 108 dB
• Bán kính loa: 10 mm
• Công suất vào tối đa: 30 mW

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

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

(sâu)): 9,5 x 17,5 x 4 cm
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 3,7 x 6,9 x 1,6 inch
• Trọng lượng: 0,015 kg
• Trọng lượng: 0,033 lb

• Tổng trọng lượng: 0,061 kg
• Tổng trọng lượng: 0,134 lb
• Trọng lượng bì: 0,046 kg
• Trọng lượng bì: 0,101 lb
• EAN: 69 23410 71525 5
• 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)): 

39 x 29,5 x 25,5 cm
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

15,4 x 11,6 x 10,0 inch
• Trọng lượng: 0.360 kg
• Trọng lượng: 0,794 lb
• Tổng trọng lượng: 2,425 kg
• Tổng trọng lượng: 5,346 lb
• Trọng lượng bì: 2,065 kg
• Trọng lượng bì: 4,552 lb
• GTIN: 1 69 23410 71525 2
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24

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

18 x 13,5 x 10,8 cm
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

7,1 x 5,3 x 4,3 inch
• Trọng lượng: 0,045 kg
• Trọng lượng: 0,099 lb
• Tổng trọng lượng: 0,247 kg
• Tổng trọng lượng: 0,544 lb
• Trọng lượng bì: 0.202 kg
• Trọng lượng bì: 0.445 lb
• GTIN: 2 69 23410 71525 9
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
•
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