
 

 

Philips
ชุดหูฟงสเตอริโอ Bluetooth

SHB9001WT
คุณภาพเสียงยอดเย่ียมในแบบไรสาย

สเตอริโอ Bluetooth แฮนดฟรี
ด่ืมดํ่ากับคุณภาพเสียงท่ี “ยอดเยี่ยมยิ่งกวาต อสาย” จากชุดหูฟงท่ีใหระบบเสียงดุจชุดลําโพง 
น่ันคือการเพ่ิมคุณภาพเสียงดวยระบบ FullSound และระบบการลดเสียงรบกวนและเสียงสะทอนในตัว 
สุดยอดพลังเสียงและความสบายท่ีสวยเลิศกวาใคร

คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม
• เสียงเพลงคุณภาพเยี่ยมแบบ FullSound
มั่นใจวารับฟงการสนทนาไดอยางชัดเจน
• เทคโนโลยี EverClear เพื่อการสนทนาคมชัด
อเนกประสงค:ใชงานไดกับโทรศัพทที่รองรับ Bluetooth
• Bluetooth® Stereo (ตรงตามมาตรฐาน A2DP)
• รองรับ Bluetooth HSP/HFP - อเนกประสงค
พรอมทํางานเสมอ
• แจ็คหูฟงแบบมีสาย
สนทนาอยางอิสระ - แฮนดฟรีและไรสาย
• การจัดการการโทรแบบไรสาย



 รองรับ Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth คือเทคโนโลยีที่มาแทนที่สายเคเบิล 
เนื่องจาก Bluetooth เปนมาตรฐานที่ใชกันทั่วไป 
อุปกรณ Bluetooth ของผูผลิตตางๆ 
สามารถทํางานรวมกันไดโดยใช Profile 
ที่ใชรวมกันHSP (Handset Profile) และ HFP 
(Handsfree Profile) คือ Profile 
ที่จําเปนสําหรับการทํางานของชุดหูฟง Bluetooth 
โดยทั่วไป 
หากโทรศัพทมือถือของคุณสามารถทํางานรวมกับ 
HSP หรือ HFP (เหมือนกับโทรศัพทที่รองรับ Bluetooth 
แทบทุกชนิด) 
คุณจะสามารถใชชุดหูฟงนี้กับโทรศัพทของคุณไดBlu
etooth SIG, Inc. เปนเจาของขอความและโลโก 
Bluetooth Koninklijke Philips Electronics N.V. 
ใชเครื่องหมายดังกลาวภายใตลิขสิทธิ์
Bluetooth® Stereo (A2DP)
อุปกรณของ Philips ช้ินนี้ใชรวมกับ Bluetooth Stereo 
(A2DP) ไดอยางสมบูรณแบบ 
การมีมาตรฐานที่สอดคลองกับ A2DP (Advanced 
Audio Distribution Profile) 
ทําใหชุดหูฟงนี้สามารถรับสัญญาณเพลงสเตอริโอได
จากอุปกรณ Bluetooth 
ชนิดใดก็ไดที่ตรงตามมาตรฐาน A2DP ดังนั้น 
คุณจึงสามารถใชชุดหูฟงนี้รวมกับโทรศัพทมือถือ, พีซี, 
อะแดปเตอร Bluetooth, เครื่องเลน MP3 
และอุปกรณอื่นใดก็ไดที่สนับสนุนมาตรฐาน A2DP
เสียงเพลงคุณภาพเยี่ยมแบบ FullSound
บทเพลงที่ไรชีวิตชีวาเปนอยางไร? 
ขณะที่บันทึกและบีบอัดเพลงในรูปแบบดิจิตอลนั้น 
รายละเอียดและไดนามิกของการแสดงดนตรีสดจะหา
ยไป FullSound เปนระบบอัจฉริยะ 
ทํางานบนชิปทรงประสิทธิภาพที่อยูขางในชุดหูฟ ัง 
ชวยเพิ่มคุณภาพของเพลงและเรียกคืนไดนามิกตนฉ
บับของเสียงเพลง เอฟเฟกตสเตอริโอ 
ระดับเสียงทุมและเสียงแหลม 
ถายทอดรายละเอียดไดโดยไมผิดเพี้ยนอยางที่ไมเคย

สัมผัสมากอน FullSound 
สามารถใชงานไดทันทีที่แกะกลอง 
และเลือกเปดและปดได
การจัดการการโทรแบบไรสาย
จัดการการโทรโดยไมตองใชโทรศัพทมือถือของค ุณ 
ซึ่งรวมถึงการรับสาย ปฏิเสธไมรับสาย 
การโทรออกโดยใชเสียง และการเรียกซ้ํา 
โทรศัพทมือถือของคุณจะตองสนับสนุนการโทรออกโ
ดยใชเสียง และการเรียกซ้ํา
EverClear เพื่อการสนทนาคมชัด
การโทรศัพทมักเปนกิจกรรมทามกลางสภาพแวดลอม
ที่อึกทึก ทําใหรับฟงบทสนทนาไดยาก 
ในชุดหูฟงนี้เทคโนโลยี EverClear 
จะกรองเสียงรบกวนดวยระบบดิจิตอล 
จึงสามารถรับและสงสัญญาณเสียงที่ชัดเจนสําหรับกา
รสนทนาที่ชัดแจว 
ชุดหูฟงจะตรวจจับไดหากคุณเขาใกลสภาพแวดลอมท
 ี่มีเสียงดัง 
และจะปรับระดับเสียงของหูฟงใหตามเหมาะสม
แจ็คหูฟงแบบมีสาย
ชุดหูฟงสเตอริโอ Bluetooth ของคุณ 
ใหคุณภาพเสียงดีเย่ียม - จะใชอุปกรณ Bluetooth 
ไรสายอยูทําไม เสียบสายสัญญาณเขา 3.5 มม. 
ในชุดหูฟงเขาที่ดานหนึ่ง และเสียบแจคชุดหูฟงขนาด 
3.5 มม. ของเครื่องเลนเพลงของคุณที่อีกดานหนึ่ง 
เทานี้ 
คุณก็จะไดรับฟงสุดยอดพลังเสียงจากชุดหูฟงของเครื่
องเลนที่ไมตองใช Bluetooth!
SwitchStream
ดวย SwitchStream 
คุณจะไดยินเสียงเรียกเขาในชุดหูฟง 
เมื่อโทรศัพทที่รองรับ Bluetooth ของคุณมีสายเขา 
จากนั้นคุณสามารถรับสายจากชุดหูฟงแลวกลับไปฟงเ
พลงไดตอหลังวางสาย ไมเคยพลาดจังหวะดนตรี 
ไมเคยพลาดการรับสาย
SHB9001WT/00

รายละเอียดเฉพาะ
การเชื่อมตอ
• Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, แฮนดฟรี, 

ชุดหูฟง
• เวอรชัน Bluetooth: 2.0+EDR
• การเช่ือมตอเสียง: ชองตอสัญญาณเขา ขนาด 3.5 

มม.
• ระยะหางสูงสุด: ไดถึง 15 ม.
เสียง
• ประเภทแมเหล็ก: นีโอไดเมียม
• เสนผานศูนยกลางของลําโพง: 40 มม.
• ชวงความถ่ี: 15Hz-24kHz
สะดวกสบาย
• การจัดการการโทร: 

สลับระหวางการโทรและการฟงเพลง, รับ/วางสาย, 
ปฏิเสธไมรับสาย, การโทรออกโดยใชเสียง, 
การเรียกซ้ําหมายเลขลาสุด, การโอนสาย, 
ปดไมโครโฟน

• การควบคุมระดับเสียง: ใช
อุปกรณเสริม
• กระเปา: กระเปาจัดเก็บสําหรับพกพา
• คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ: 

คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ + CD คูมือผูใช
• สายสัญญาณเสียง: สายสัญญาณเสียง 1.5 ม. 

สําหรับใชงานในโหมด Flight
• สายเคเบิล USB: มีใหสําหรับการชารจ
กําลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• ชารจใหมได: ใช
• น้ําหนักแบตเตอรี่: 10.6 กรัม
• เวลาเลนเพลง: 17 ชม.
• เวลาสแตนดบาย: 400 ชม.
• เวลาสนทนา: 18 ชม.
ดานนอกกลอง
• น้ําหนักสุทธิ: 1.419 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 3.128 lb
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

20.7 x 16.9 x 22.8 ซม.
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

8.1 x 6.7 x 9.0 นิ้ว
• น้ําหนักสุทธิ: 0.6525 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.439 lb
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 3
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.7665 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 1.690 lb
• GTIN: 1 69 23410 70997 8
ขนาดบรรจุภัณฑ
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

19.5 x 22 x 5 ซม.
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

7.7 x 8.7 x 2.0 นิ้ว
• EAN: 69 23410 70997 1
• น้ําหนักสุทธิ: 0.414 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.913 lb
• น้ําหนักสุทธิ: 0.480 lb
• น้ําหนักสุทธิ: 0.2175 กก.
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ: บรรจุภัณฑพลาสติก
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.433 lb
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.1965 กก.
ขนาดผลิตภัณฑ
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

5.9 x 7.0 x 2.8 นิ้ว
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

14.9 x 17.8 x 7 ซม.
• น้ําหนัก: 0.342 lb
• น้ําหนัก: 0.155 กก.
•
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