Hiện có rất nhiều tai nghe truewireless trên thị trường, cung cấp tất cả các loại tính năng, thiết kế
và âm thanh khác nhau. Đứng trước quá nhiều sự lựa chọn như vậy, người dùng sẽ băn khoăn
không biết đâu mới là sản phẩm phù hợp nhất với mình. Bởi vậy, hy vọng danh sách các thiết bị
sau theo The Guardians sẽ giúp ích cho người dùng trong việc đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.
Samsung Galaxy Buds

Samsung Galaxy Buds cung cấp sự kết hợp tốt nhất giữa âm thanh, kết nối, kích thước, sự thoải
mái và mức giá, khiến chiếc tai nghe này trở thành thứ đáng mua dành cho hệ điều hành Android
trừ khi bạn không thích tai nghe có vành cao su.
Để điều khiển chiếc tai nghe này, Samsung đã trang bị cảm ứng trên thiết bị của mình. Với 2 bên
trái/phải nếu bạn chạm và giữ thì sẽ có những tính năng riêng mà Samsung mặc định sẵn. Nếu
bạn chạm giữ 1 bên tai trái (hoặc phải) để mở nhanh chế độ Ambient Sound thì bên tai phải (hoặc
trái) sẽ là mở Bixby. Còn nếu chạm giữ 1 bên tai trái (hoặc phải) để tăng (giảm) âm lượng thì bên
còn lại sẽ là ngược lại.
Ngoài ra, Samsung cũng tặng kèm cho bạn hai cặp núm thay thế với từng kích cỡ tai nghe người
dùng, sao cho bạn cảm thấy thoải mái nhất.
Về âm thanh, theo Samsung, mẫu tai nghe Galaxy Buds được AKG chịu trách nhiệm hiệu chỉnh
âm thanh. Khi trải nghiệm thực tế, âm của tai nghe cho ra trong, ấm và rõ ràng ở cả âm bass, âm
mid và âm treble, cùng khả năng chống ồn tốt. Tuy nhiên, nếu là một người sành nghe nhạc, chất
lượng âm thanh của Galaxy Buds không phải quá xuất sắc.
Về thời gian sử dụng, tai nghe Galaxy Buds có dung lượng pin 58 mAh, trong khi hộp của thiết bị
là 252 mAh. Theo Samsung, Galaxy Buds cung cấp thời gian sử dụng với Bluetooth lên đến sáu

giờ và tối đa năm giờ khi có cả đàm thoại.
Galaxy Buds là một lựa chọn đáng cân nhắc khi bạn cần lựa chọn một chiếc tai nghe không dây
đúng nghĩa True Wireless trong tầm giá hơn 3 triệu đồng, đặc biệt với những người đang dùng
smartphone của Samsung.
Sony WF-1000XM3

Sony WF-1000XM3 được đánh giá là mẫu truewireless tốt nhất về phần âm thanh. Phụ kiện đi
kèm với WF-1000XM3 gồm 6 bộ eartips (3 bộ silicon và 3 bộ foam hybrid), giúp người dùng thoải
mái hơn trong việc lựa chọn vành cao su phù hợp với tai của mình.
Về thiết kế, WF-1000XM3 có kết cấu housing có phần khá phức tạp, được biết Sony đã ứng dụng
kiến trúc Ergonomic Tri-hold để tối ưu hóa độ thoải mái và chắc chắn nhờ vào 3 điểm tiếp xúc với
tai. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà WF-1000XM3 lại có hình dáng đặc biệt như thế này.
Tuổi thọ pin của WF-1000XM3 có thể kéo dài đến 6 giờ với chức năng khử tiếng ồn hoặc 8 tiếng
khi dùng thường và hộp sạc cung cấp thời lượng lên đến 32 giờ, phù hợp cho các chuyến đi xa.
Về giá thành, hiện ở Việt Nam mức giá cho Sony WF-1000XM3 vào khoảng 4,9 triệu đến 5,5 triệu
đồng, một mức giá khá cao tuy nhiên nếu trải nghiệm âm thanh chuẩn tuyệt vời thì WF-1000XM3
rất đáng đồng tiền.
Tuổi thọ pin cũng ổn định, kéo dài đến sáu giờ với chức năng khử tiếng ồn hoặc tám khi tắt và lên
đến 32 giờ với các chuyến đi trong trường hợp. Giống như tai nghe nhét tai, vỏ cũng khá to và
khó bỏ túi. Chúng không phải là rẻ, nhưng nếu bạn muốn âm thanh thực sự tuyệt vời, WF1000XM3 là những thứ để mua.

Apple AirPods 2

Quả thực đây là mẫu tai nghe bán chạy nhất hiện nay trên thị trường truewireless, cũng là mẫu đi
đầu cho xu hướng tai nghe trong năm 2019. Apple AirPods 2 là phiên bản mới của thế hệ tai nghe
không dây của Apple, về thiết kế thì nó không có bất kỳ sự khác biệt nào so với thiết bị tiền nhiệm.
Điểm nổi trội của AirPods 2 nằm ở phần mềm khi được Apple trang bị vi xử lý mới H1 mang đến
nhiều cải tiến so với W1 trên AirPods thế hệ đầu tiên. Ngoài việc giúp tăng thời gian đàm thoại
thêm 50%, chip H1 còn mang lại độ trễ chơi game thấp hơn tới 30%, đồng thời cho tốc độ kết nối
cuộc gọi nhanh hơn 1,5 lần.
Được trang bị chip H1 mới, AirPods 2 hỗ trợ điều khiển Siri bằng các câu lệnh giọng nói, cho phép
người dùng chuyển bài hát, thực hiện các cuộc gọi, điều chỉnh âm lượng, hỏi phương hướng
cùng nhiều thứ khác, chỉ cần họ nói "Hey Siri" mà thôi.
Airpods có thiết kế phù hợp dành cho đối tượng khách hàng không thích nút tai silicon như hai
sản phẩm trên, kết hợp với trọng lượng nhẹ giúp chiếc tai nghe không gây khó chịu khi đeo lâu.
Airpods hiện có giá bán giao động trên thị trường từ 3,2 triệu đồng đến 4 triệu đồng tùy cửa hàng
và nguồn gốc sản phẩm.
Beats PowerBeats Pro

Đây là mẫu tai nghe phù hợp cho đối tượng khách hàng chơi thể thao, vận động mạnh thường
xuyên. Giống như AirPods, PowerBeats Pro có khả năng kết nối tuyệt vời với iPhone, nhờ ứng
dụng Beats thậm chí còn mở rộng sang hệ điều hành Android.
Powerbeats Pro cũng sử dụng thiết kế với nút tai silicon nhưng sản phẩm này sử dụng phần viền
để kẹp vào tai giúp người dùng thoải mái luyện tập mà tai nghe vẫn chắc chắn. Powerbeats Pro
có khả năng chống nước đạt chuẩn IPX4, nên người dùng có thể yên tâm tập luyện không lo mồ
hôi làm hỏng tai nghe.
Với thiết kế dùng nút tai silicon nên chiếc tai nghe này có thể chống ồn khá tốt, giúp người dùng
tập trung hơn. Và là sản phẩm của Beats nên âm thanh của PowerBeats Pro cũng rất ổn định,
chất lượng tốt. Bên cạnh đó, Powerbeats Pro có kích thước khá lớn nên hộp sạc cũng to hơn so
với phần đông các mẫu tai nghe không dây. Thời lượng sử dụng pin của Powerbeats Pro có thể
lên tới 9 giờ.
Hiện giá bán của Powerbeats Pro khoảng 3 - 6,7 triệu đồng tùy cửa hàng.
Earin M-2

Đây là mẫu tai nghe nhỏ gọn cho chất lượng âm thanh vừa phải, cân bằng, âm treble tốt và âm
cao khá rõ nét. Earin M-2 có thể sử dụng cho cả hệ điều iOS và Android. Đây là chiếc tai nghe
không dây dạng earbud được thiết kế theo chuẩn True Wireless, loại bỏ hoàn toàn cable nối dài
như ở những sản phẩm tai nghe không dây thông thường.
Sản phẩm được tích hợp công nghệ bluetooth độc quyền của Earin với tên gọi NFMI (Near Field
Magnetic Induction) cùng 2 anten thu sóng riêng cho mỗi bên earpiece, đảm bảo khả năng truyền
tải tín hiệu đầy đủ và nhanh nhất.
Thời lượng pin của Earin M-2 khoảng 3 giờ hoạt động liên tục và có thể sạc được 3 lần với hộp
đựng đi kèm.
Earim M-2 có giá bán khá cao khoảng 6,5 triệu đồng. Earin M2 sẽ không phải là lựa chọn dễ dàng
trong khi Apple Airods có giá rẻ hơn.
Nguyễn Long
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