
KLIPSCH THE ONE II
MANG ĐẾN ÂM THANH ĐẲNG CẤP

CHO BUỔI HÒA NHẠC CHO BẤT KỲ PHÒNG NÀO TRONG NHÀ BẠN

THE ONE II
Kết hợp các vật liệu sang trọng bao 
gồm gỗ veneer và các nút bấm kim 

loại được hoàn thiện một cách chỉnh 
chu, tỉ mỉ. Chứa đựng bên trong là chất 

lượng âm thanh trứ danh của dòng 
Klipsch Heritage Wireless. The One II là 
sự kết hợp giữa chất âm tuyệt hảo và 
thiết kế cổ điển của Paul W. Klipsch đi 
kèm với những công nghệ mới nhất 

nhất hiện nay. 
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LOA KLIPSCH THE ONE II
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Klipsch The One II có kích thước nhỏ nhất là hệ thống âm thanh nổi 2.1 được nâng cấp cho 
độ phân giải của giới audiophile và có hai trình điều khiển toàn dải 2 1/4” và một loa trầm 
4,5", được điều chỉnh chuyên nghiệp bởi các chuyên gia âm thanh của Klipsch để mang lại 
hiệu suất âm thanh phát ra từ chiếc loa nhỏ gọn - The One II.

LỰA CHỌN VỊ TRÍ LINH HOẠT

The One II với thiết kế nhỏ gọn có thể đặt nó ở bất cứ đâu - trên mặt bàn, credenza nhỏ, v..v 

CỔNG VÀO ÂM THANH ANALOG 3.5MM

The One II được trang bị analog 3.5mm đặc trưng, vì vậy bạn có thể kết nối với bất kỳ 
nguồn âm thanh nào thông qua cáp âm thanh từ 3.5mm (thiết bị của bạn) đến 3.5mm (loa) 
hoặc cáp âm thanh RCA đến 3.5mm. Kết nối đầu đĩa CD, máy tính (thông qua jack cắm đầu 
ra của tai nghe), đầu Blu-Ray, hoặc bất kỳ nguồn âm thanh nào và sẵn sàng làm rung 
chuyển ngôi nhà.  

KLIPSCH THE ONE II
- Thổi bùng mọi cuộc vui

- Loa được chế tác thủ công trong từng chi tiết

- Thật sự đơn giản trong cách sử dụng

- Nổi bật sự cá tính trong bạn
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WEIGHT

CƯỜNG ĐỘ ÂM THANH 

CỦ LOA TẦN SỐ CAO

LOA SIÊU TRẦM   

CÔNG SUẤT

DẢI TẦN

CỔNG VÀO

CỔNG RA

KÍCH THƯỚC

MÀU SẮC

ĐIỆN ÁP

TRỌNG LƯỢNG

103dB 

2 1/4” (57.15mm) toàn dải 

Loa trầm 4.5” (114.3mm)      

60W 

56Hz ~ 20kHz @ –3dB 

Bluetooth® / AUX 3.5mm

Không có

12.67” (32.2cm) x 6.125” (15.56cm) x 5.25” (13.3cm) 

Walnut, Matte Black 

110/240 VAC 

3.86kg

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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CÔNG NGHỆ KHÔNG DÂY

Hệ thống âm thanh nổi trên bàn The One II có Bluetooth 4.0 để bạn có thể tận hưởng các 
dịch vụ internet trực tuyến, radio internet hoặc nội dung được lưu trữ trên điện thoại, máy 
tính bảng của mình. Ghép nối thiết bị Bluetooth của bạn với The One II cực kỳ dễ dàng - 
chỉ cần nhấn và giữ nút chức năng trên The One II và chọn Klipsch The One II trên điện 
thoại thông minh của bạn. 


