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ชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth

แบบครอบหู
สีแดง
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ียงใสชัดเจน ทั้งแบบมีสายหรือไร้สาย
ร้อมฟองน้ำรองหูฟังปรับระดับได้ (FloatingCushions) สุดหรูหรา
ขับเสียงนีโอไดเมียม 40 มม. ที่เหนือกว่า และการยกระดับเสียงดิจิตอล ทำให้แน่ใจว่าชุดหูฟัง 
B9100 จะให้เสียงใสคมชัดและเบสหนักแน่น ที่ครอบหูแบบฟองน้ำรองหูฟังปรับระดับได้ 
oatingCushion) ช่วยเพิ่มความสุขให้ประสบการณ์การรับฟังทั้งแบบมีสายและไร้สาย

คุณภาพเสียงยอดเยี่ยม
• การยกระดับเสียงดิจิตอลเผยเสียงของตัวโน้ตและความแตกต่าง
• ตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 40 มม. ให้ทัศนียภาพของเสียงที่สมจริง
• ระบบการลดเสียงสะท้อนและเสียงรบกวนขั้นสูงเพื่อมอบเสียงคุยสายที่ชัดใส
• การเข้ารหัส MP3 ช่วยลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยไม่ทำให้คุณภาพเสียงลดลง

สวมใส่สบาย ยาวนานยิ่งขึ้น
• แผ่นรองหูฟังเมมโมรี่โฟมแบบนุ่มที่สวมใส่พอดีทำให้สวมใส่สบายเป็นพิเศษ
• ฟองน้ำรองหูฟังปรับระดับได้ (FloatingCushion) ออกแบบมาให้สามารถปรับระดับที่ครอบหูได้

ลงตัวกับสไตล์ของคุณได้ง่ายเท่าๆ กับที่สวมใส่ในหูของคุณได้พอดี
• ดื่มด่ำกับเสียงเพลงในแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะใช้ Bluetooth หรือแบบใช้สาย
• สายเคเบิล USB เพื่อความสะดวก ขนาด 0.6 ม. สำหรับการชาร์จผ่าน PC
• Bluetooth ช่วยให้ควบคุมเสียงเพลงและการโทรแบบไร้สายได้อย่างสะดวกสบาย

ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ Bluetooth ได้
• รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Bluetooth 3.0 HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้นพร้อมกัน



 การยกระดับเสียงดิจิตอล

เสียงเบสที่กระหึ่มและเหนือชั้นจากตัวขับเสียง
ประสิทธิภาพสูง 
และลำโพงคุณภาพเยี่ยมที่ได้รับการยกระดับเสี
ยงด้วยระบบดิจิตอล

ตัวขับเสียงนีโอไดเมียม 40 มม.

นีโอไดเมียมคือวัสดุแม่เหล็กที่มีขนาดกะทัดรัด 
นีโอไดเมียมมีสนามแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูงเพื่
อความไวที่สูงกว่าในคอยล์เสียง 
การตอบสนองเสียงเบสดีขึ้น 
และคุณภาพเสียงสมดุล 
ตัวขับเสียงนีโอไดเมียมขนาด 40 มม. 
สามารถถ่ายทอดเสียงคมชัด 
ทำให้คุณเพลิดเพลินกับเสียงที่ละเอียดใสเป็นธ
รรมชาติ 
เพื่อประสบการณ์การฟังดนตรีได้อย่างสมจริง

ระบบการลดเสียงสะท้อนและเสียงรบกว
น
ระบบการลดเสียงสะท้อนและเสียงรบกวนขั้นสู
งเพื่อมอบเสียงคุยสายที่ชัดใส

การเข้ารหัส MP3
การเข้ารหัส MP3 
ช่วยลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยไม่ทำให้คุณภา
พเสียงลดลง

แผ่นรองหูฟังเมมโมรี่โฟม

หูฟัง Philips ของคุณให้ความสบาย 
แผ่นรองหูฟังแบบครอบหูหนังเทียมแสนนุ่มรอง
รับใบหูของคุณอย่างพอดีสมบูรณ์แบบจนคุณไม่
รู้สึกว่ากำลังสวมหูฟังอยู่! 
เหมาะสมสำหรับศีรษะทุกรูปแบบ 
การป้องกันเสียงที่มีประสิทธิภาพนี้คือวิธีที่ดีที่สุด
ในการกำจัดเสียงรบกวนอื่นๆ 
และดื่มด่ำกับเสียงเพลงนานนับชั่วโมง

การออกแบบฟองน้ำรองหูฟัง

การออกแบบฟองน้ำรองหูฟังที่ล้ำสมัยที่ปราศจา
ก C-hinges 
หมายความว่าสามารถปรับหูฟังแบบหลายทิศทา
งโดยอัตโนมัติได้ง่ายดายและรวดเร็ว 
เพื่อให้พอดีกับรูปทรงศีรษะของคุณ 
ผลลัพธ์ที่ได้คือประดิษฐ์กรรมที่ใช้งานง่ายและมี
เสถียรภาพสูงสุดโดยการกระจายน้ำหนักอย่างส
มดุลทั้งศีรษะและใบหูของคุณ

Bluetooth หรือแบบใช้สาย 
ทางเลือกเป็นของคุณ
ไม่เพียงแต่คุณจะมีทางเลือกในการใช้ 
Bluetooth แบบไร้สายเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงการเล่นเพลงด้วยสายสัญญาณเข้า 
3.5 มม. หูฟัง Bluetooth 
ใหม่ของเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดในทั้งสองด้านของทา

งเลือก! 
เพียงแค่เชื่อมต่อหูฟังของคุณเข้ากับอุปกรณ์ที่ส
ามารถใช้ Bluetooth ได้ 
เพื่อสัมผัสกับสุนทรีย์แห่งการฟังเพลงแบบไร้สา
ย ด้วยเสียงที่กระจ่างใสเป็นเลิศ 
หรือเพียงแค่ต่อสายสัญญาณเข้ากับ แจ็ค 3.5 
มม. 
คุณก็จะได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์แห่งเสียงเ
พลงที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน ทางเลือกเป็นของคุณ!

สายชาร์จ USB เพื่อความสะดวก ขนาด 
0.6 ม.
สายเคเบิล USB เพื่อความสะดวก ขนาด 0.6 ม. 
สำหรับการชาร์จผ่าน PC

ควบคุมการโทรและเพลงไร้สาย

เมื่อสุนทรียภาพในการฟังเพลงไม่อาจสิ้นสุดได้ 
และขณะเดียวกันก็ต้องการสลับการใช้งานระห
ว่างเสียงเพลง และการโทร 
จึงไม่มีความสะดวกใดเทียบได้กับการใช้ 
Bluetooth! 
เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโปรดของคุณ 
เพียงแค่จับคู่หูฟัง Philips 
กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่เปิดใช้ Bluetooth 
เพียงสัมผัสส่วนควบคุมการทำงานของที่ครอบหู
แต่ละข้าง 
เมื่อต้องการลดเสียงหรือหยุดเสียงเพลงชั่วครู่ 
ในขณะที่คุณรับสายเข้าหรือโทรออก

Bluetooth 3.0
รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Bluetooth 3.0 HSP/
HFP/A2DP/AVRCP

จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้น
จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth สองชิ้นพร้อมกัน
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การเชื่อมต่อ
• Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• เวอร์ชัน Bluetooth: 2.1+EDR
• ระยะห่างสูงสุด: ได้ถึง 15 ม.
• การเชื่อมต่อเสียง: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.

กำลังไฟ
• เวลาสนทนา: 9 ชม.
• เวลาสแตนด์บาย: 200 ชม.
• เวลาเล่นเพลง: 9 ชม.
• ชาร์จใหม่ได้: ผ่านการรับรอง
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• น้ำหนักแบตเตอรี่: 10.6 กรัม

เสียง
• ช่วงความถี่: 8 - 23 000Hz
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
• ความต้านทาน: 32 โอห์ม
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 50 mW
• ความไว: 108 dB

สะดวกสบาย
• การควบคุมระดับเสียง: ผ่านการรับรอง
• การจัดการการโทร: รับ/วางสาย, ปฏิเสธไม่รับสาย, 

การเรียกซ้ำหมายเลขล่าสุด, 
การโทรออกโดยใช้เสียง, ปิดไมโครโฟน, 
สลับระหว่างการโทรและการฟังเพลง

อุปกรณ์เสริม
• สายเคเบิล USB: มีให้สำหรับการชาร์จ
• สายสัญญาณเสียง: สายสัญญาณเสียง 1.2 ม. 

สำหรับใช้งานในโหมด Flight
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: 

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• EAN: 69 23410 71812 6
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

19.5 x 20 x 8 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.356 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.213 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.143 กก.
• ชนิดของชั้นวาง: ทั้งสอง

ด้านนอกกล่อง
• GTIN: 1 69 23410 71812 3
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
• น้ำหนักสุทธิ: 1.379 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

25.5 x 20.8 x 22.4 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.639 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.74 กก.

ขนาดผลิตภัณฑ์
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

14.9 x 17.8 x 7 ซม.
• น้ำหนัก: 0.14 กก.
•
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รายละเอียดเฉพาะ
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