
 

 

Philips
Tai nghe nhẹ

SHL1700
Nhẹ nhàng thoải mái, âm thanh mạnh mẽ
Thiết kế nhẹ và bền

Thiết siêu nhẹ ôm lấy đầu cùng với miếng đệm tai nghe mềm giúp bạn cảm thấy thoải 

mái như không đeo gì cả ngay cả khi nghe nhạc trong thời gian dài. Bộ phận ốp tai cũng 

có thể được xoay phẳng lại để lưu giữ.

Để có được niềm vui thú âm nhạc tuyệt vời

• Trình điều khiển loa 30mm mang lại hiệu suất âm thanh lớn

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

• Vòng trùm đầu siêu nhẹ làm tăng mức độ thoải mái và vừa khớp

• Vòng trùm đầu đơn giản có thể hoàn toàn điều chỉnh được để vừa nhất với bạn

• Ốp tai có đệm hoàn toàn giúp bạn thêm thoải mái

Luôn sẵn sàng sử dụng

• Vòng trùm đầu có thể gấp lại giúp dễ dàng mang theo tai nghe



 

Trình điều khiển loa 30 mm
Nhỏ gọn để đeo thật thoải mái nhưng đủ lớn để 
mang đến âm thanh mạnh mẽ, dứt khoát, trình điều 
khiển loa 30 mm có kích thước hoàn hảo để thích thú 
nghe nhạc mà không bị méo âm.

Vòng trùm đầu siêu nhẹ
Vòng trùm đầu thon mảnh, nhẹ bằng thép không gỉ 
rất nhẹ đến mức bạn khó nhận thấy là mình đang đeo 
nó.

thiết kế vòng trùm đầu đơn giản
Thiết kế vòng trùm đầu rất đơn giản, nhưng hoàn 
toàn có thể điều chỉnh được để vừa với mỗi một kích 
thước đầu.

Ốp tai có đệm
Toàn bộ ốp tai của chiếc tai nghe Philips này được 
đệm hoàn toàn bằng bọt mềm. Bạn sẽ cảm thấy thoải 
mái đến mức khó nhận thấy mình đang đeo nó.

Vòng trùm đầu có thể gấp lại
Tai nghe có thể gập lại thành kích thước nhỏ để tiện 
lưu giữ khi không sử dụng.
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Âm thanh
• Hệ thống âm thanh: Mở
• Dạng nam châm: Neođim
• Điapham: Vòm mylar
• Vòng xoắn dây thoại: Đồng
• Phản hồi tần số: 20 - 20 000 Hz
• Trở kháng: 32 ôm
• Công suất vào tối đa: 30 mW
• Độ nhạy: 103 dB
• Bán kính loa: 32 mm
• Loại: Động

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

Hộp các tông ngoài
• Tổng trọng lượng: 0,6505 kg
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

24 x 11 x 21 cm
• Trọng lượng: 0,2115 kg
• Trọng lượng bì: 0,439 kg
• EAN: 87 12581 59558 6
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3

Kích thước hộp đóng gói
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 19,5 x 22 x 3,4 cm
• Tổng trọng lượng: 0,168 kg
• Trọng lượng: 0,0705 kg
• Trọng lượng bì: 0,0975 kg
• EAN: 69 23410 70902 5
• Số lượng sản phẩm bao gộp: 1
• Dạng đóng gói: Chỗ giộp
•

Các thông số
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