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KLIPSCH THE FIVES
Cặp loa bookshelf The Fives sở hữu nét 
thiết kế cổ điển sang trọng đặc trưng 
của Klipsch với thùng loa được phủ 
chất liệu gỗ veneer tự nhiên cùng mặt 
lưới vải bảo vệ bên ngoài tông màu 

xám, tạo sự tương phản tốt.
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LOA KLIPSCH THE FIVES
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Ngay cả khi bạn kết nối với mâm đĩa than, tivi, máy tính hay smartphone. The Fives cung 
cấp cho bạn đủ các giải pháp với các thiết bị trên và những phương thức kết nối khác. The 
Fives được trang bị một phono pre-amp, Bluetooth 5.0, HDMI-ARC, cổng quang Optical, 
đầu vào RCA tương tự và USB. Tổ hợp các kết nối cho phép bạn tận hưởng âm thanh vượt 
trội qua hệ thống loa nổi trên bàn được chế tác đẹp mắt.

PHONG CÁCH THẬP NIÊN 50 CỦA THẾ KỶ TRƯỚC

Kết hợp các vật liệu xa xỉ như gỗ veneer cũng như các công tắc và nút bấm kim loại cho độ 
thẩm mỹ cao, dòng loa Klipsch Heritage Wireless là sự kết hợp của âm thanh và thiết kế 
mang phong cách cổ điển của Paul W. Klipsch với các công nghệ mới nhất hiện nay. 

DYNAMIC BASS EQ

Vì tai người cảm nhận tần số khác nhau loa Klipsch The Fives sẽ làm hợp với khả năng 
người nghe để nghe tần số thấp hơn. Thông thường, tính năng này chỉ khả dụng với các 
receiver, âm lượng dynamic là lần đầu tiên Klipsch ứng dụng vào dòng loa monitor. Những 
gì bạn nhận được là âm trầm mạnh mẽ cho dù âm lượng nghe thấp.

TRẢI NGHIỆM CHẤT ÂM 
TRUNG THỰC - KHÔNG CẦN 
ĐẾN AMPLY
The Fives là loa có trang bị Ampli bên trong 
với kỹ thuật tái tạo âm thanh mới nhất có khả 
năng thích ứng phóng lớn. Loa được nghiên 
cứu và chế tác cẩn thận cho âm thanh đầy 
năng lượng.
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WEIGHT

HỆ THỐNG

DẢI TẦN  

DYNAMIC BASS EQ EXTENSION

CƯỜNG ĐỘ ÂM THANH TỐI ĐA

BỘ NGUỒN
  

CÔNG SUẤT TỔNG 

CỦ LOA DẢI CAO

LOA BASS

ĐẦU VÀO
  
  
  
  
  

ĐẦU RA

KÍCH THƯỚC

TRỌNG LƯỢNG 

MÀU SẮC

ĐIỆN ÁP
 

PHỤ KIỆN BAO GỒM 

Powered Monitor (pair)

50Hz - 25kHz

46Hz @ 35% Volume

109 dB (1M Stereo Pair)

100W x 2 loa đánh liên tục
200w x 2 loa thời gian ngắn

160W (Chạm đỉnh 320W) / 60W LF, 20W HF

1" (2.5cm) Titanium LTS vented tweeter with Tractrix horn 

4.5" (11.43cm) high-excursion fiber-composite cone woofer

• HDMI-ARC with CEC
• Bluetooth® wireless technology
• Phono/Line analog
• 3.5mm analog mini jack
• USB digital
• Optical digital

Single RCA line level output for connection to subwoofer

304.8 x 165.1 x 234.95 mm

Primary: 5.35 kg - Secondary: 4.85 kg

Walnut / Matte Black

100-240V 50/60Hz nguồn tích hợp trong loa với phích cắm 
theo chuẩn quốc gia khác nhau

Dây nguồn theo chuẩn quốc gia 2m
Điều khiển từ xa (2 pin AAA)
Dây loa 4m"
Cáp USB type B ra type A 1.5m 
HDMI 1.5m 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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DAC GIẢI MÃ 192KHZ/24BIT HỖ TRỢ FILE HIGH RESOLUTION

Loa The Fives tương thích 192kHz / 24-bit decoding phù hợp với các nguồn nhạc Hi-Res từ 
PC hoặc streaming.

NGÕ VÀO HDMI-ARC

Ngõ vào HDMI (ARC) cho phép The Fives kết nối với TV và dùng chung remote.


