
KLIPSCH THE THREE II
KẾ THỪA CÔNG NGHỆ CHẾ TÁC NHỮNG DÒNG LOA KLIPSCH HUYỀN THOẠI,

THE THREE II CHO ÂM THANH CHI TIẾT VÀ SỐNG ĐỘNG CHÂN THỰC.

KLIPSCH
THE THREE II

Loa nghe nhạc cao cấp chất lượng mới 
nhất của hãng âm thanh Klipsch, sản 
phẩm được coi như ông vua nghe nhạc 
trữ tình hiện nay với sự kết hợp hoàn 
hảo giữa chất âm trong trẻo chi tiết 
trong một thiết kế sang trọng, cổ điển.
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Việc nghe nhạc chất lượng ở bất cứ căn phòng nào trong nhà bạn trở nên đơn giản hơn 
bao giờ hết với công suất loa lên tới 120W cùng chất âm hoàn hảo tương đương sản phẩm 
huyền thoại Klipsch Heritage The One.

TÍCH HỢP CHO ÂM THANH VỚI ĐỘ PHÂN GIẢI CAO 192KHZ / 24-BIT

Ngoài công nghệ kết nối Bluetooth® 4.0, The Three II có thêm cổng vào jack 3.5mm tạo kết 
nối Analog với nguồn phát từ điện thoại và máy nghe nhạc cầm tay, kết nối máy tính phát 
nhạc số qua ngõ USB Type B với khả năng giải mã các file nhạc độ phân giải cao lên đến 
24bit/192kHz, phát nhạc từ đầu CD qua ngõ RCA L/R. Cổng RCA này chỉ cần gạt nút chuyển 
qua mạch Pre-Phono MM là bạn có thể kết nối ngay chơi nhạc Analog từ đầu phát đĩa than 
LP Turntable. Loa có điều khiển từ xa tích hợp đi kèm.

ÂM THANH CHUẨN 
STEREO VỚI KÍCH THƯỚC 
NHỎ GỌN
Hình dàng vuông vắn với trọng lượng 
4.7 kg rất dễ dàng đặt loa vào các kệ TV, 
kệ nội thất hay để trên bàn ăn trong nhà 
bếp mà không chiếm quá nhiều diện 
tích sử dụng. 
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WEIGHT

CƯỜNG ĐỘ ÂM THANH CỰC ĐẠI

LOA TOÀN DẢI

LOA BASS

CÔNG SUẤT

DẢI TẦN 

ĐẦU VÀO

KÍCH THƯỚC

MÀU SẮC

TRỌNG LƯỢNG

PHỤ KIỆN BAO GỒM 

106dB (0.5M)

2 x 5.7cm bộ driver toàn dải

1 x 13.3cm cà 2 x 13.3cm woofer thụ động đối xứng 
1 x 13.3cm long-throw woofer

120W

45Hz ~20kHz @ -3dB

Bluetooth®
3.5mm miniplug (analog)
Phono pre-amp / RCA analog
USB Type B

34.82 x 17.78 x 20.3cm

Walnut, Matte Black

4.7kg

Cáp 3.5mm Ananlog
Cáp USB type B to USB type A
Điều khiển từ xa
Dây nguồn

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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TRUE ENTERTAINMENT - GIẢI TRÍ ĐÍCH THỰC

Kế thừa công nghệ chế tác những dòng loa Klipsch huyền thoại, The Three II cho âm thanh 
chi tiết và sống động chân thực. Thổi bùng mọi cuộc vui tại nhà với bạn bè và gia đình bạn.

TRUE CRAFTSMANSHIP - ĐỒ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÍCH THỰC

Giữa xu thế thiết kế hiện đại, việc chăm chút bằng tay cho lớp veneer vân gỗ và núm công 
tắc điều chỉnh bằng kim loại cao cấp trắng sang trọng mang nét đẹp hoài cổ của The 
Three II tựa như món đồ thủ công mỹ nghệ cao cấp vốn chỉ được trưng bày trong không 
gian sống của giới quý tộc thượng lưu nhiều thập kỷ trước.

TRUE CONNECTIVITY- KẾT NỐI ĐÍCH THỰC

Với thiết kế nhỏ gọn cùng tiện ích nghe nhạc rất linh hoạt bao gồm cả kết nối có dây và 
không dây, kết nối nguồn nhạc số và nhạc thuần Analog, Klipsch The Three II giúp bạn kết 
nối tình yêu của bạn với các thành viên trong gia đình chung niềm vui âm nhạc tại bất cứ 
nơi đâu trong nhà.


