
 

 

Philips
Tai nghe ôm lấy đầu

Kiểu nghe nhạc của DJ
Màu tía

SHL3000PP
Âm thanh mạnh mẽ

Với kiểu nghe nhạc của DJ
Chiếc tai nghe Philips SHL3000 này mang đến cho bạn âm trầm và âm thanh công suất 
cao. Được thiết kế cùng với miếng ốp tai bằng nệm mềm có thể xoay, bạn sẽ có được 
trải nghiệm nghe nhạc hoàn hảo trên đường đi.

Trải nghiệm nghe nhạc hoàn hảo

• Âm thanh loại đóng mang đến khả năng cách ly âm thanh tốt

• Bộ phận kích âm thanh của loa 32 mm mang đến âm thanh động và công suất cao

Thoải mái để sử dụng lâu

• Bộ phận ốp tai có thể điều chỉnh và tai nghe ôm đầu vừa khít với hình dáng đầu của mọi người

• Tấm đệm tai mềm giúp nghe nhạc lâu và thoải mái

Tiện lợi

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

• Có thể gấp phẳng để giúp bạn dễ dàng mang theo



 

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

Âm thanh loại đóng
Âm thanh kiểu đóng của chiếc tai nghe Philips này 
mang đến khả năng cách âm tốt.

Có thể gấp phẳng
Có thể gấp phẳng để giúp bạn dễ dàng mang theo

Bộ phận kích âm thanh của loa 32 mm

Bộ phận kích âm thanh của loa 32 mm mang đến âm 
thanh động và công suất cao

Tai nghe ôm đầu có bộ phận ốp tai có thể 
điều chỉnh

Bộ phận ốp tai có thể điều chỉnh và tai nghe ôm đầu 
vừa khít với hình dáng đầu của mọi người

Tấm đệm tai mềm mang lại sự thoải mái

Tấm đệm tai mềm giúp nghe nhạc lâu và thoải mái
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Âm thanh
• Hệ thống âm thanh: kín
• Phản hồi tần số: 20 - 20.000 Hz
• Trở kháng: 24 Ohm
• Dạng nam châm: Neodim
• Công suất vào tối đa: 1000 mW
• Độ nhạy: 106 dB
• Bán kính loa: 32 mm

Tính kết nối
• Chiều dài cáp: 1,2 m
• Kết nối cáp: hai mặt
• Bộ kết nối: 3,5 mm

Kích thước hộp đóng gói
• EAN: 69 23410 71606 1
• Số lượng sản phẩm bao gô ̀m: 1
• Dạng đóng gói: Thùng các-tông
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 19,95 x 25,7 x 4,5 cm
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 7,9 x 10,1 x 1,8 inch
• Tổng trọng lượng: 0,2285 kg
• Tổng trọng lượng: 0,504 lb
• Trọng lượng: 0,1405 kg
• Trọng lượng: 0,31 lb

• Trọng lượng bì: 0,194 lb
• Trọng lượng bì: 0,088 kg
• Dạng đặt giá để: Treo

Hộp các tông ngoài
• GTIN: 1 69 23410 71606 8
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 6
• Tổng trọng lượng: 1,7154 kg
• Tổng trọng lượng: 3,781 lb
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

12,1 x 8,4 x 11,3 inch
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

30,7 x 21,4 x 28,8 cm
• Trọng lượng: 0,843 kg
• Trọng lượng: 1,858 lb
• Trọng lượng bì: 1,923 lb
• Trọng lượng bì: 0,8724 kg

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

(sâu)): 6,0 x 7,3 x 1,6 inch
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 15,2 x 18,5 x 4 cm
• Trọng lượng: 0,1405 kg
• Trọng lượng: 0,310 lb
•

Các thông số
Tai nghe ôm lấy đầu
Kiểu nghe nhạc của DJ Màu tía
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