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Dễ dàng thiết lập và quản lý hệ thống 
âm thanh nổi The Three để bàn thông 
qua ứng dụng Google Home miễn phí 

trên iOS và Android. 
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LOA KLIPSCH THE THREE WITH GA
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Klipsch The Three With Google Chromecast and Google Assistant là phiên bản "thông minh" 
của mẫu loa không dây The Three thuộc Heritage Series - dòng sản phẩm mang cho mình lớp 
áo cổ điển kết hợp giữa gỗ veneer và loạt nút bấm kim loại phay xước chứa đựng bên trong 
cùng  các tính năng hiện đại và hấp dẫn. Với trang bị trợ lý ảo Google Assistant, cùng khả năng 
kết nối Wifi để nghe nhạc trực tuyến, người dùng sẽ trải nghiệm được nhiều hơn.

CHẤT LƯỢNG ÂM THANH ẤN TƯỢNG

Loa Klipsch The Three with Google Assistant có chất âm Stereo ấn tượng với thiết kế hệ thống 
âm thanh bao gồm 2 củ loa toàn dải; Một loa sub cùng 2 bass thụ động có kích thước, tổng 
cộng 5 loa giúp phủ kín căn phòng với âm lượng lên tới 106dB cùng công suất trung bình 
60W. Bên cạnh đó loa có khả năng giải mã âm thanh chất lượng cao 192kHz / 24 bit để tái tạo 
hoàn hảo các bản âm thanh độ phân giải cao trên các dịch vụ phát nhạc trực tuyến. Loa 
Klipsch The Three with Google Assistant được tích hợp để mang đến trải nghiệm âm thanh 
cao cấp đã được điều chỉnh chuyên nghiệp bởi các nhà âm học Klipsch. Hệ thống loa phát ra 
âm thanh chất lượng mạnh mẽ với âm trầm sâu và dải động rõ ràng, mang đến sự trực tiếp 
liên tục với tất cả sức mạnh, chi tiết và cảm xúc mà bạn có thể mong đợi.

ĐIỀU KHIỂN BẰNG 
GIỌNG NÓI
Quản lý các tác vụ hàng ngày và dễ 
dàng điều khiển các thiết bị thông 
minh xung quanh nhà bạn chỉ bằng 
giọng nói của bạn.
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LOA TOÀN DẢI

LOA BASS

DẢI TẦN

CỔNG ĐẦU VÀO

KÍCH THƯỚC

MÀU SẮC

TRỌNG LƯỢNG

2 x 5.7cm

1 x 13.3cm và 2 x 13.3cm woofer thụ động nằm đối mặt nhau

45Hz ~20kHz @ -3dB

Bluetooth® 4.0/ Wi-Fi

17.7 x 5.2 x 34.8 x 20.3cm

Walnut

4.7kg
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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CHROMECAST TÍCH HỢP

Truyền các nội dung giải trí trực tuyến và các ứng dụng yêu thích của bạn từ điện thoại, máy 
tính bảng, hoặc máy tính xách tay đến loa của bạn.

GOOGLE HỖ TRỢ

• THƯỞNG THỨC GIẢI TRÍ: Phát nhạc, podcast và radio. Hoặc truyền video tới TV của bạn bằng 
Chromecast bằng lệnh thoại đơn giản.
• KIỂM SOÁT NGÔI NHÀ CỦA BẠN: Chỉ cần yêu cầu Trợ lý của bạn trên Loa Klipsch The Three 
Google Assistant để đặt nhiệt độ hoàn hảo với Nest hoặc tắt đèn với Philips Hue.
• KẾ HOẠCH NGÀY CỦA BẠN: Với sự cho phép của bạn, hãy nhận trợ giúp với những thứ như 
thông tin chuyến bay của bạn, kiểm tra về thời tiết mới nhất và giao thông trong khu vực của 
bạn với trợ lý ảo trên loa Klipsch The Three Google Assistant.
• QUẢN LÝ NHIỆM VỤ: Với sự cho phép của bạn, Trợ lý ảo của Loa Klipsch The Three Google 
Assistant thậm chí còn có thể thêm các mục vào danh sách mua sắm của bạn và dự trữ các 
nhu yếu phẩm. Đặt báo thức và hẹn giờ rảnh tay.
• NHẬN CÂU TRẢ LỜI: Nhận câu trả lời về thể thao, thời tiết, tài chính, tính toán, bản dịch và 
hơn thế nữa.


