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Tai nghe trùm tai không 
dây Hi-Res Audio

Bộ kích âm thanh 40mm/kín phía 

sau

Trùm tai
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30
ận hưởng không gian yên tĩnh
ai nghe trùm tai không dây khử tiếng ồn chủ động

i nghe trùm tai không dây được trang bị chức năng khử tiếng ồn chủ động để bạn điều khiển 

i nghiệm nghe nhạc của bạn phù hợp với không gian xung quanh. Với thời gian phát nhạc 

 giờ và tính năng sạc nhanh linh hoạt, bạn có thể thoải mái nghe nhạc trong thời gian dài

Nghe hay. Dáng đẹp. Phát lâu

• Khử tiếng ồn chủ động (ANC) để thoải mái nghe nhạc và không nghe tiếng ồn bên ngoài

• Thời gian phát nhạc hoặc nói chuyện 30 giờ (25 giờ nếu bật ANC)

• Thiết kế có thể gấp phẳng và gấp gọn. Cất giữ dễ dàng

• Band ôm đầu mềm và có thể điều chỉnh. Miếng đệm mềm ở củ tai

Nghe những bài hát bạn yêu thích

• Bộ kích âm thanh neodim 40 mm cho âm thanh rõ ràng

• Hi-Res Audio nghe rõ đến từng chi tiết

• Cổng cáp line-in để nghe nhạc có kết nối dây

Từ danh sách nhạc giúp tập trung đến cuộc gọi quan trọng

• Sạc siêu nhanh. Sạc 5 phút, có 2 giờ phát

• Sạc nhanh. Sạc 15 phút, có 6 giờ phát

• Điều khiển cảm ứng dễ dàng: vuốt, chạm và nhấn

• Trợ lý ảo Google giúp bạn quản lý cuộc sống mọi lúc mọi nơi

• Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng để cho ra âm thanh rõ ràng



 

Thời gian phát nhạc dài lên tới 30 giờ
Chỉ mất 2 giờ để sạc đầy điện. Sau đó thời gian sử 
dụng của tai nghe là ngắn hay dài sẽ tùy thuộc vào 
thao tác vận hành của bạn: 30 giờ phát nhạc (hoặc trò 
chuyện) nếu tắt chức năng khử tiếng ồn chủ động, 
còn nếu bạn có bật chức năng thì là 25 giờ. Có thêm 
hai chế độ sạc nhanh là "Sạc siêu nhanh" và "Sạc 
nhanh" để bạn có thể nghe nhạc thêm trong 2 đến 6 
giờ.

Âm nhạc. Hoặc tĩnh lặng.
Với chức năng khử tiếng ồn chủ động, bạn có thể loại 
bỏ mọi tiếng ồn xung quanh, ví dụ như tiếng xe lửa 
hoặc tiếng ồn trong văn phòng, chỉ bằng cách nhấn 
nút. Nếu bạn đeo tai nghe khi đi ra ngoài, bạn vừa có 
thể nghe nhạc vừa chú ý đến tiếng xe cộ ngoài đường 
thông qua Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh 
(Awareness Mode).

Âm thanh được tinh chỉnh để nghe thoải 
mái
Từ danh sách nhạc đến podcast, bộ kích âm thanh 
neodim được tinh chỉnh mang đến âm trầm sâu lắng 
và dải trung tần rõ ràng. Miếng đệm mềm ở củ tai che 
phủ toàn bộ tai của bạn, tạo ra lớp bịt kín chặn tạp 
âm bên ngoài. Phần band ôm đầu có thể điều chỉnh 
được một cách dễ dàng và mềm nhẹ đến nỗi bạn sẽ 
gần như không cảm thấy sự tồn tại của nó.

Thiết kế mềm dẻo
Tai nghe không dây này nổi bật với củ tai mềm có thể 
gấp lại theo hai chiều. Bạn có thể gấp phẳng để cất 
trong hộc tủ bàn hoặc cho vào túi đựng. Hoặc bạn có 
thể gấp phẳng hướng vào trong thành cuộn gọn gàng 
cho vừa với túi áo khoác và túi xách.

Hi-Res Audio
Từ tiếng đàn piano nhẹ nhàng cho đến tiếng nhạc 
rock mạnh mẽ, dù bạn yêu thích âm thanh nào thì tai 
nghe Hi-Res Audio đều cho phép bạn cảm nhận trọn 
vẹn từng nốt nhạc. Khi kết nối với một nguồn Hi-
Res, bạn sẽ nhận được toàn bộ lợi ích của âm thanh 
nén lossless được ghi ở tốc độ lấy mẫu cao hơn so 
với đĩa CD để có âm thanh sống động như thật.

Điều khiển âm thanh bằng cách chạm 
vào nút.
Điều chỉnh âm lượng bằng cách vuốt lên hoặc vuốt 
xuống trên bảng điều khiển cảm ứng của tai nghe. 
Bạn có thể bật hoặc tắt chức năng khử tiếng ồn chủ 
động chỉ bằng một lần nhấn. Hoặc sử dụng Chế độ 
khuếch đại âm thanh xung quanh để nghe rõ hơn 
tiếng động xung quanh trong khi nhạc vẫn phát. 
Micrô tích hợp với khả năng khử tiếng vọng giúp âm 
thanh nghe rõ ràng khi bạn nói chuyện.

Hey Google!
Quản lý cuộc sống của bạn mà không cần lấy điện 
thoại ra. Một cú chạm đơn giản trên phần band ôm 
đầu sẽ kích hoạt Trợ lý ảo Google. Bạn có thể yêu 
cầu Trợ lý ảo Google mở lịch, đọc thông báo từ điện 
thoại, gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho bạn bè, quản lý 
danh sách nhạc và hơn thế nữa.
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Thiết kế
• Màu sắc: Đen

Phụ kiện
• Cáp USB
• Giắc chuyển đổi tai nghe trên máy bay
• Cáp âm thanh
• Túi đựng du lịch

Khả năng kết nối
• Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, 

Định dạng truyền trực tiếp: SBC
• Phiên bản Bluetooth: 5.0
• Khoảng cách tối đa: Lên đến 10 m

Tiện lợi
• Điều khiển âm lượng
• Quản lý cuộc gọi: Giữ cuộc gọi, Chuyển giữa 2 

cuộc gọi, Trả lời/Kết thúc cuộc gọi, Từ chối cuộc 
gọi, Chuyển giữa cuộc gọi và nghe nhạc

Công suất
• Kiểu pin: Li-Polymer
• Thời gian phát nhạc: 30 giờ
• Có thể sạc lại
• Thời gian chờ: 200* giờ
• Thời gian nói chuyện: 30 giờ

Âm thanh
• Hệ thống âm thanh: Kín
• Màng chắn: PET
• Dải tần số: 7 - 40 000 Hz
• Trở kháng: 16 Ohm
• Dạng nam châm: Neodim
• Công suất vào tối đa: 30 mW
• Độ nhạy: 90 dB
• Đường kính loa: 40 mm

Hộp các tông ngoài
• GTIN: 1 48 95229 10650 2
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

23,7 x 22,9 x 26 cm
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
• Tổng trọng lượng: 2,608 kg
• Trọng lượng bì: 1,774 kg
• Trọng lượng: 0,834 kg

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

(sâu)): 21,5 x 25 x 7 cm
• EAN: 48 95229 10650 5
• Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
• Tổng trọng lượng: 0,75 kg
• Trọng lượng: 0,278 kg
• Trọng lượng bì: 0,472 kg
•

Các thông số

Tai nghe trùm tai không dây Hi-Res Audio
Bộ kích âm thanh 40mm/kín phía sau Trùm tai
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