
KLIPSCH HERITAGE GROOVE
ÂM THANH SỐNG ĐỘNG VÀ TRONG TRẺO

PIN DÙNG 8 GIỜ NGHE NHẠC THOẢI MÁI MỌI NƠI

KLIPSCH
HERITAGE GROOVE
Loa Heritage Groove là loa di động 
không dây được thiết kế để mang lại 
âm thanh lớn ở bất cứ đâu cuộc sống 
đưa bạn đến. Với 70 năm kinh nghiệm, 
chiếc loa nhỏ này có âm thanh lớn hơn 
và hay hơn bất kỳ đối thủ nào của nó.
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LOA KLIPSCH HERITAGE GROOVE
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Loa di động Klipsch Heritage Groove kiểu dáng vintage sang trọng, âm thanh sống động 
và trong trẻo đến từng chi tiết, pin dùng 8 giờ nghe nhạc thoải mái mọi nơi. 

Kết hợp các vật liệu sang trọng như gỗ veneer, phần nút bấm kim loại, loạt hệ thống âm 
thanh hỗ trợ Klipsch Heritage Wireless pha trộn giữa âm học và di sản thiết kế cổ điển của 
Paul W. Klipsch với các công nghệ mới nhất hiện nay. Với cấu trúc loa toàn dải 8cm mạnh 
mẽ với DSP tiên tiến cân bằng, Heritage Groove cung cấp âm thanh sống động như thật ở 
bất kỳ âm lượng nào.

8 GIỜ SẠC LẠI PIN

Thời lượng pin 8 giờ cho một lần sạc. 

SẠC USB MICRO

Kích hoạt lại Heritage Groove ở nhà hoặc trên đường bằng bất kỳ cáp micro USB nào hoặc 
đóng gói cùng bộ chuyển đổi sạc đi kèm.

CÔNG NGHỆ KHÔNG DÂY 
BLUETOOTH
Heritage Groove có công nghệ Bluetooth để 
bạn có thể tận hưởng các dịch vụ internet 
trực tuyến, radio internet hoặc nội dung được 
lưu trữ trên điện thoại hoặc máy tính bảng 
của mình.

NHẬN MÃ

GIẢM GIÁ
300K

OFF

USE CODE AGD_CODE



WEIGHT

NGUỒN ĐIỆN

CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI

DẢI TẦN

CỦ LOA

PASSIVE BASS RADIATOR

MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT

NGÕ VÀO 

THỜI LƯỢNG PIN

LOẠI PIN

PHỤ KIỆN

MÀU SẮC

KÍCH THƯỚC 

TRỌNG LƯỢNG 

5V, 1A 

20W 

65Hz - 22kHz +/- 3dB 

1 x 7,62cm Màng nhôm toàn dải 

2 x side-firing 

97dB at 0.5m 

Bluetooth® / AUX 3.5mm 

8 giờ 

Rechargeable Lithium 7.4C 2 cell 2200mAh 

Dây nguồn

Walnut/Matte Black  

127mm x 152mm x 67mm 

0.95kg

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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KÍCH THƯỚC NHỎ GỌN

Loa Klipsch Heritage Groove có hình dáng vuông vắn, kích thước nhỏ gọn với chiều cao 
12.7cm, rộng 15.2cm và độ dày chỉ 6.7cm cùng trọng lượng 0.9kg, dễ dàng cầm nắm cho 
nhu cầu nghe nhạc di động mọi nơi.

KẾT NỐI CỔNG 3.5MM

Ngoài Bluetooth, Klipsch Heritage Groove cũng có cổng jack AUX 3.5mm để bạn kết nối 
Analog với các nguồn phát khác từ đầu phát CD, laptop, điện thoại. Dù ở kết nối nào, âm 
thanh của Klipsch Heritage Groove luôn sống động và rất giàu năng lượng. Trung âm rõ 
nét và trong trẻo dày mượt cùng dải Bass nhiều chi tiết là điều bạn dễ ấn tượng nhất khi 
nghe chiếc loa này. 


