
Loa gỗ 2.0, cổng USB, công suất 6W

Loa SP-HF180 mang đến âm thanh với chất lượng vượt trội, âm bass chắc và ổn định. Hơn
thế, loa SP-HF180 được làm từ gỗ chất lượng cao mang đến diện mạo cổ điển và cao cấp, dễ
dàng kết hợp với các đồ dùng khác trong ngôi nhà của bạn.

SP-HF180
Loa gỗ cổng USB

Vân gỗ Vân đen

Công suất 6W

Loa đa phương tiện 2.0 có tổng công suất 6W.

Vỏ gỗ mang đến âm thanh hoàn hảo

Vỏ gỗ, thiết kế đơn giản, gọn nhẹ nhưng vô cùng thanh lịch.
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SP-HF180
Loa gỗ cổng USB

Tương thích với nhiều thiết bị nhờ jack âm thanh 3.5mm

Loa SP-HF180 có thể kết nối với máy tính để bàn, notebook, TV, điện thoại thông minh, máy tính bảng, 
máy MP3, và các thiết bị khác với jack cắm âm thanh 3.5mm

Desktop MP3/ MP4 TV

LaptopSmartphoneTabletRadio

Tổng công suất

Kiểu kết nối nguồn

Jack âm thanh 3.5mm

Nút điều chỉnh âm lượng

Kích thước

Khối lượng

Độ dài dây 

Tần số

Độ nhạy

Driverunit  

Trở kháng

Màu sắc

2 x 3W

Cổng USB

Có

Có

77 x 150 x 100 mm

650g

1.2M

150HZ-20KHZ

600mv ± 100mv 

2”

4 Ohm

Gỗ, đen

Dễ dàng điều chỉnh âm lượng

Nút điều chỉnh âm lượng trên thân dây 
cho phép người sử dụng điều chỉnh 

mức âm thanh sao cho phù hợp nhất.

AC
Plug

Kết nối đơn giản

Kết nối nguồn điện đơn giản bằng việc cắm đầu cắm USB của loa vào 
cổng USB trên máy tính, laptop hoặc củ sạc USB 5V


