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i nghe Stretch tự động vừa khớp đặt ra tiêu chuẩn mới cho âm thanh có độ rõ cao, lâu 

n khi di chuyển. Những anh chàng mạnh mẽ này siêu linh hoạt lẫn siêu bền, trong khi 

m tai sang trọng bảo đảm sự thoải mái đẳng cấp 5 sao.

Độ bền cao

• Bộ giảm lực cáp để ngăn nứt vỡ

• Vòng ôm đầu siêu co giãn để tăng độ bền

• Cáp bền, không rối và bộ kết nối được gia cố

Âm thanh mạnh mẽ

• Điều khiển mic, âm lượng và bài hát dành cho iPhone/ iPod/ iPad

• Trình điều khiển 40mm động mang đến âm trầm động, sâu lắng

Cực kỳ thoải mái

• Vòng ôm đầu có đệm vừa tự động

• Miếng đệm tai siêu mềm, cách âm



 

Vừa tự động
Nhờ vào cấu trúc thông minh và dải ôm bên trong có 
thể co giãn, Tai nghe Stretch tự mình điều chỉnh để 
vừa khớp hoàn hảo với đầu mỗi lần sử dụng.

Bộ giảm lực cáp

Lấy ý tưởng từ công nghệ trượt tuyết mới nhất, dây 
cáp nhanh chóng ngắt kết nối khỏi vòng trùm đầu bất 
kỳ lúc nào cáp bị kẹt. Chỉ cần đơn giản nối lại cáp vào 
bộ giảm lực cáp của tai nghe và bạn có thể tiếp tục 
thưởng thức nhạc của mình.

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 mạnh mẽ
Với trình điều khiển 40m động, những tai nghe này 
mang đến trải nghiệm âm thanh cân bằng đi kèm với 
hiệu quả âm trầm lớn.

Vật liệu cao cấp

Vòng ôm đầu được thiết kế bằng polime siêu co giãn 
TR55 ni lông cao cấp, bảo đảm những tai nghe này 
cực kỳ bền và linh hoạt.

Gia cố thông minh

Nhờ vào dây cáp có kết cấu bền chắc, không rối và 
các bộ kết nối được gia cố, những tai nghe này được 
tạo để chống lại việc mài mòn và rách từ cuộc sống 
năng động của bạn.

mic và điều khiển bài hát iPhone

Điều khiển mic, âm lượng và bài hát dành cho 
iPhone/ iPod/ iPad.
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Các thông số
Kích thước sản phẩm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 17 x 19,5 x 7,5 cm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 6,7 x 7,7 x 3,0 inch
• Trọng lượng: 0,159 kg
• Trọng lượng: 0,351 lb

Tính kết nối
• Kết nối cáp: Cáp một mặt
• Chiều dài cáp: 1,2 m
• Bộ kết nối: Stereo 3,5 mm
• Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối: Được mạ vàng 

24k
• Loại cáp: OFC

Kích thước hộp đóng gói
• Dạng đặt giá để: Bù nhìn
• Số lượng sản phẩm bao gô ̀m: 1
• UPC: 6 09585 19456 4
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 19,5 x 21,5 x 9 cm
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 7,7 x 8,5 x 3,5 inch
• Tổng trọng lượng: 0,5 kg
• Tổng trọng lượng: 1,102 lb
• Trọng lượng tịnh: 0,353 lb
• Trọng lượng tịnh: 0,16 kg
• Dạng đóng gói: Bù nhìn
• Trọng lượng bì: 0,749 lb
• Trọng lượng bì: 0,34 kg

Hộp các tông ngoài
• GTIN: 1 06 09585 19456 1
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
• Tổng trọng lượng: 3,924 lb
• Tổng trọng lượng: 1,78 kg
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

11,6 x 9,5 x 8,4 inch
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Trọng lượng tịnh: 0,48 kg
• Trọng lượng tịnh: 1,058 lb
• Trọng lượng bì: 2,866 lb
• Trọng lượng bì: 1,30 kg

Tiện lợi
• Điều khiển âm lượng: CÓ
•

Ngày phát hành  
2013-10-30

Phiên bản: 2.3.6

12 NC: 8670 000 72311
UPC: 6 09585 19456 4
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