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Âm thanh rõ ràng, vừa khít hoàn hảo

Với công nghệ FloatingCushions cao cấp
Vỏ nhôm nhẹ, có thể gấp phẳng giúp thưởng thức âm nhạc một cách tuyệt vời mọi lúc mọi 
nơi. Loa 40mm theo tiêu chuẩn phòng thu với công nghệ FloatingCushions cao cấp cho phép 
điều chỉnh bộ phận ốp tai theo nhiều hướng, tạo ra âm thanh tuyệt hảo và vừa khít tự nhiên

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

• Với công nghệ FloatingCushions cao cấp

• Bộ phận ốp tai ngoài bằng nhôm nhẹ và bền

• Miếng đệm tai siêu mềm, cách âm

Để có được niềm vui thú âm nhạc tuyệt vời

• Bộ phận kích âm thanh 40mm mang đến hiệu suất âm thanh cao

• Âm thanh rõ ràng từ bộ phận loa tuyệt hảo

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

• Phích cắm mạ vàng 24k bảo đảm kết nối siêu tin cậy

• Dễ mang theo nhờ thiết kế có thể gấp phẳng



 

Cáp 1,2m

Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt 

thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.

Phích cắm được mạ vàng 24k

Hãy an tâm là lớp gia công tinh bằng kim loại 

vàng quý giá trên phích cắm sẽ cung cấp kết nối 

tin cậy hơn cho âm thanh có chất lượng tốt 

hơn.

Bộ phận kích âm 40mm

Với bộ phận kích âm thanh 40m động, chiếc tai 

nghe này mang đến trải nghiệm âm thanh trong 

như pha lê cùng với hiệu suất âm trầm cao.

Thoải mái khi đeo trong thời gian dài

Miếng đệm tai siêu mềm, sang trọng cho phép 

bạn đeo tai nghe trong bao lâu tùy thích mà 

không thấy khó chịu.

Âm thanh rõ ràng, vừa khít hoàn hảo

Thiết kế FloatingCushion mới cải tiến của chiếc 

tai nghe Philips này cho phép tự động điều 

chỉnh miếng đệm hoàn toàn theo nhiều hướng 

mà không cần đến cấu trúc khớp nối hình chữ 

C truyền thống. Kết quả là một thiết kế liền 

mạch, bảo đảm tính ổn định tối ưu bằng cách 

phân đều áp lực lên đầu và tai người dùng. Do 

đó tạo cho bạn cảm giác ấn tượng mạnh về sự 

thoải mái và vừa khít.

Thiết kế bằng nhôm bền

Nhôm có đặc tính nhẹ, khỏe và có hình dáng 

hợp với thiết kế tai nghe tuyệt vời

Thiết kế có thể gấp phẳng

Tai nghe có thể gấp phẳng giúp mang theo dễ 

dàng và bảo quản thuận tiện khi không sử 

dụnge

Âm thanh rõ ràng

Bộ phận kích âm thanh cao cấp tái tạo chất 

lượng âm thanh rõ ràng, mang đến âm trầm có 

độ sâu nhất và âm cao trong như pha lê cho 

mọi bản nhạc

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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Âm thanh
• Phản hồi tần số: 18 - 23000 Hz
• Trở kháng: 24 Ohm
• Độ nhạy: 106 dB
• Bán kính loa: 40 mm
• Công suất vào tối đa: 50 mW

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

(sâu)): 19,5 x 20 x 5,5 cm
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 7,7 x 7,9 x 2,2 inch
• Trọng lượng: 0,1885 kg
• Trọng lượng: 0,416 lb
• Tổng trọng lượng: 0,282 kg
• Tổng trọng lượng: 0,622 lb
• Trọng lượng bì: 0,0935 kg
• Trọng lượng bì: 0,206 lb

• EAN: 69 23410 71528 6
• Số lượng sản phẩm bao gộp: 1
• Dạng đóng gói: Chỗ giộp

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

21,7 x 18,8 x 23 cm
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

8,5 x 7,4 x 9,1 inch
• Trọng lượng: 0,5655 kg
• Trọng lượng: 1,247 lb
• Tổng trọng lượng: 1,174 kg
• Tổng trọng lượng: 2,588 lb
• Trọng lượng bì: 0,6085 kg
• Trọng lượng bì: 1,341 lb
• GTIN: 1 69 23410 71528 3
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
•
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