
KLIPSCH THE SIXES
BỘ ĐÔI LOA STEREO VỚI THIẾT KẾ SANG TRỌNG

ĐEM ĐẾN ÂM THANH ĐẲNG CẤP 

KLIPSCH THE SIXES
The Sixes của Klipsch là đôi loa 

bookshelf được tích hợp Ampli bên 
trong nhằm đơn giản hóa phần phối 

ghép cho người dùng và giúp hệ 
thống có tính đồng bộ cao.
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LOA KLIPSCH THE SIXES
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Kết hợp với các vật liệu sang trọng như gỗ veneer, nút bấm đồng phay xước, kết hợp với 
loạt âm thanh từ Klipsch Heritage Wireless pha trộn giữa âm học và sự kế thừa mang kiểu 
dáng cổ điển của Paul W. Klipsch cùng các công nghệ mới nhất hiện nay.

CHUẨN MỰC CHO DÀN LOA STEREO 

The Sixes thật sự là một giải pháp cho các kết nối với mâm đĩa than, tivi, máy tính, smart-
phone. Bộ đôi loa được trang bị phono pre-amp, công nghệ Bluetooth. Tổng thể đem lại 
cho bạn những dải âm thanh tuyệt hảo thông qua hệ thống loa stereo để bàn này.

TÍCH HỢP AMPLY TIỆN DỤNG - KHÔNG CẦN ĐẾN RECEIVER

Klipsch The Sixes mang thiết kế nhỏ gọn nhưng cung cấp những dải âm thanh đủ để lấp 
đầy phòng mà không chiếm nhiều không gian nhờ tích hợp amply tùy chỉnh cho các loa 
hiệu suất cao này giúp tối ưu hóa chất lượng âm thanh. Cuối cùng cũng đến lúc bạn quên 
hoàn toàn chi phí, sự lộn xộn và phức tạp của máy thu A/V bên ngoài.

LOA SIÊU TRẦM 
CHUẨN MỰC
Loa Klipsch The Sixes cũng bao gồm 
một đầu ra cho loa siêu trầm để bạn có 
thể dễ dàng thêm một loa siêu trầm phụ 
từ đó cung cấp cho hệ thống âm thanh 
vô cùng chính xác và đầy đủ.
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WEIGHT

CƯỜNG ĐỘ ÂM THANH CỰC ĐẠI

CỦ LOA 

LOA BASS 

ENCLOSURE TYPE

BỘ NGUỒN 
  

DẢI TẦN 

ĐẦU VÀO
 
 
 
 
 
ĐẦU RA

KÍCH THƯỚC

MÀU SẮC

ĐIỆN ÁP

TRỌNG LƯỢNG 
  

PHỤ KIỆN BAO GỒM 

106 dB (1M stereo pair)

1” (25.4mm) titanium tweeters on Tractrix® horns

6.5” (165.1mm) long-throw woofer (each speaker)

ported

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

40Hz ~20kHz @ -3dB

Bluetooth®
Cổng analog 3.5mm 
Phono pre-amp / RCA Analog
USB Type B
Cổng Optical

Cổng ra cho Subwoofer 

22cm x 42.55cm x 27.9cm

Walnut

110/240 VAC

Loa phải: 8.05kg
Loa trái: 7.26kg

Dây loa kết nối 2 loa trái, phải 
Dây 3.5mm
Dây USB Type B ra USB Type A"
Cáp Optical (TOS Link) 
Dây nguồn 
Điều khiển 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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ÂM THANH ĐỘ CHÍNH XÁC CAO, RÕ RÀNG VÀ CỰC KÌ ẤN TƯỢNG

Tuy nhỏ gọn nhưng loa Klipsch The Sixes lại cho chất âm rất mạnh mẽ, trầm ấm đến kinh 
ngạc, tiếng bass đầy đặn, căng tròn đúng chất từ nhà làm loa danh tiếng Klipsch, nó sẽ 
chinh phục bạn ngay từ lần đầu tiên. Loa The Sixes nổi bật với loa treble làm bằng titan 
Tractrix® horn 25mm cho âm thanh tần số cao rõ và chính xác, một trong những công 
nghệ độc quyền nằm sau công thức cho âm học từ nhà Klipsch cho độ chính xác tuyệt vời.
 
GIẢI MÃ 192KHZ / 24-BIT ĐỂ HỖ TRỢ CÁC BẢN ÂM THANH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO

Loa Klipsch The Sixes còn có tính năng giải mã 192kHz / 24 bit để tái tạo hoàn hảo các bản 
âm thanh độ phân giải cao từ bất kỳ nguồn nhạc nào của bạn.


