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Chống dính mồ hôi và có thể rửa sạch
Với mic và điều khiển từ xa iPhone
Được làm từ vật liệu chống vi trùng và chống thấm nước, những tai nghe này được thiết
kế dành cho người yêu thích thể dục. Chiều dài dây cáp cũng có thể điều chỉnh tùy ý, lý
tưởng khi sử dụng với băng tay thể thao hoặc cho mục đích sử dụng chung.
Cải tiến cho vận động viên
• Băng đeo cổ nhẹ, linh hoạt
• Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm nằm thoải mái bên trong đôi tai bạn
• Cáp dài 1,2 m lý tưởng khi sử dụng ngoài trời
Được thiết kế để sử dụng năng động
• Kẹp cáp
• Không thấm mồ hôi
• Có thể rửa
• Chiều dài cáp tùy chỉnh
Tiếp sinh lực cho bạn
• Âm thanh stereo âm trầm to khỏe - tiếp sức cho hoạt động tập luyện
• Mic và kiểm soát âm nhạc
Cực kỳ thoải mái
• 3 kích thước miếng đệm tai để tùy chỉnh cho vừa khớp
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Tai nghe băng đeo cổ thể thao
ActionFit Màu đen và đỏ

Những nét chính
Không thấm mồ hôi

Các thông số
Vừa khớp tùy chỉnh

Âm thanh

Miếng đệm tai mềm có ba kích thước cho phép bạn
tùy chỉnh chiếc tai nghe Philips này vừa khớp với tai
của bạn.
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•
•
•
•
•
•
•

Băng đeo cổ nhẹ, linh hoạt
Băng đeo cổ nhẹ, linh hoạt để vừa khít tối đa - thiết
kế dành cho thể thao

Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm, có 3
cỡ

Tính kết nối
•
•
•
•
•

Được thiết kế với dấu niêm phong chống thấm nước
để bảo vệ tai nghe do hư hỏng liên quan đến mồ hôi

Màng chắn: Vòm mylar
Phản hồi tần số: 15 - 22 000 Hz
Trở kháng: 16 ôm
Dạng nam châm: Neodim
Công suất vào tối đa: 20 mW
Độ nhạy: 102 dB
Bán kính loa: 9 mm
Loại: Động
Kết nối 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
Loại cáp: OFC

Tiện lợi
• Điều khiển âm lượng: CÓ

Có thể rửa

Phụkiện
• Hộp đựng: CÓ

Kích thước hộp đóng gói
Mũ tai nghe bằng silicon siêu mềm có 3 cỡ của những
tai nghe Philips này sẽ nằm vừa thoải mái trong tai
bạn mà không thêm lực ấn nào lên tai, trong khi chặn
lại tiếng ồn không muốn có.

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.
Thiết kế với vật liệu chống thấm nước, cho phép bạn
rửa sạch tai nghe dưới vòi nước đang chảy

Âm thanh stereo âm trầm to khỏe
Âm thanh được tinh chỉnh để nâng cao trải nghiệm
thể thao - tiếp sức cho hoạt động tập luyện

Chiều dài cáp tùy chỉnh
Cáp ngắn 60cm là thiết kế để sử dụng băng tay. Bạn
cũng có thể thấy vừa khớp hoàn hảo khi sử dụng cáp
mở rộng 60cm.

Mic và kiểm soát âm nhạc
Chiếc micrô đẹp tuyệt vời và bộ điều khiển cho phép
bạn nói, nghe và điều khiển chiếc iPod/iPhone/iPad
của bạn từ xa.

Kẹp cáp

• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 19,5 x 19,5 x 4,5 cm
• Trọng lượng: 0,036 kg
• Tổng trọng lượng: 0,176 kg
• Trọng lượng bì: 0,14 kg
• EAN: 69 23410 70896 7
• Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
• Dạng đóng gói: Hộp

Hộp các tông ngoài
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)):
21,5 x 15,8 x 23,4 cm
• Trọng lượng: 0,108 kg
• Tổng trọng lượng: 0,697 kg
• Trọng lượng bì: 0,589 kg
• EAN: 87 12581 59510 4
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3

Tương thích với iPad
• Tương thích với: iPad 2

Tương thích iPhone
• Tương thích với: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
•

Kẹp giúp gắn cáp chắc chắn
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