
ีที่เข้ากันอย่างเหมาะเจาะ
ส
สีพิเศษที่
หูฟังชนิดใส่ใน

ดนตร
• แม่เ
• ช่อง

ลงตัวก
• ตัวข
• ฟอง

นำติด
• การอ
เข้าชุดกัน
หูที่ให้เสียงกลมกลืนกันและเป็นธรรมชาติ

ีคู่หูคุณ
หล็กนีโอไดเมียม ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสและความไว
เสียงคู่จะรักษาสมดุลของเสียงแหลมและเสียงเบส

ับตัวตนและไลฟ์สไตล์ของคุณ
ับเสียงขนาด 15 มม. ช่วยให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย
น้ำรองหูฟังที่ช่วยให้ใส่สบายยิ่งขึ้นและฟังเสียงเบสได้ดียิ่งขึ้น

ตัวไปได้เสมอ
อกแบบแบบ Flexi-Grip ที่ทนทาน ทำให้เชื่อมต่อได้อย่างยืดหยุ่น
 

ฟิลิปส์
หูฟังชนิดใส่ในหู
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เสียง
• ระบบเสียง: เปิด
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• คอยล์เสียง: ทองแดง
• ไดอะแฟรม: Mylar dome
• การตอบสนองต่อความถี่: 12 - 22 000 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทาน: 16 โอห์ม
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 50 mW
• ความไว: 106 dB
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 15 มม.
• ประเภท: ไดนามิค

การเชื่อมต่อ
• การต่อสายเคเบิล: ขนานสองสาย, สมมาตร
• ความยาวสายเคเบิล: 1.0 ม.
• ช่องเสียบ: สเตอริโอ 3.5 มม.
• ผิวของตัวเชื่อมต่อ: ชุบโครเมียม
• ประเภทสายเคเบิล: ทองแดง

ด้านในกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: .422 กก.
• ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

18.4 x 18 x 11.8 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: .078 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .344 กก.

ด้านนอกกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 8.052 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

39 x 38.2 x 51.2 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 1.248 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 6.804 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

9.8 x 17.8 x 3 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: .047 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: .013 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .034 กก.
•

หูฟังชนิดใส่ในหู
  

รายละเอียดเฉพาะ

วันที่ออก 2008-10-15

 เวอร์ชัน: 2.1.6

12 NC: 8670 000 32014
EAN: 87 12581 34922 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

 ข้อมูลจำเพาะ
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips 
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com
SHE2

ข้อมูลผล

แม่เหล็กน
นีโอไดเมีย
สดุที่ดีที่สุด
งยิ่ง เพื่อคว
การตอบสน
คุณภาพเส

ช่องเสียง
ช่องเสียงท
กษาสมดุลข
ช่องเสียงเบ

ตัวขับเสีย
ขนาดเล็กก
ให้พลังเสีย
มม. จึงเป็น
นเทิงในเส

ฟองน้ำรอ
ด้วยรูปแบบ
สดุชนิดเยี่ย
บพอดีและ
งเล็ดรอดอ
งเสียงเบสอ
บการออกแ

รูปทรง Fl
ชิ้นส่วนที่ม
นสายเคเบ
กงออยู่เสม
616/00

ิตภัณฑ

ีโอไดเม
มเป็นวั
ในการสร้าง
ามไวของค
องเสียงเบ
ียงโดยรวมท

คู่
ี ่ออกแบบม
องอากาศ
สเพื่อคุณภ

งขนาด 1
ระทัดรัดสว
งที่สดใส ไ
ขนาดที่เหม
ียงเพลงของ

งหูฟังที่ส
พิเศษและ
มของฟอง
มีความสบา
อกมาและเ
ีกด้วยฟอง
บบให้โค้ง

exi-Grip
ีความอ่อนน
ิลที่เชื่อมต่อ
อได้
ียม

สนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่า
อยส์เสียงที่มากขึ้น 
สที่ดีขึ้น และ
ี่ดีขึ้น

าเป็นพิเศษเพื่อรั
ทั้งช่องเสียงแหลมและ
าพเสียงที่ลงตัว

5 มม.
มใส่สบายแต่ใหญ่พอที่จะ
ม่ผิดเพี้ยน ตัวขับเสียงขนาด 15 
าะสมที่สุดเพื่อความบั
คุณ

วมสบาย
วั
น้ำรองหูฟัง จึงสวมใส่ได้กระชั
ยอย่างยิ่ง สามารถป้องกันเสียงดั
พิ่มพลั
น้ำรองหูฟังนี้ได้รั
กระชับกับใบหูได้อย่างพอดี

ุ่มและยืดหยุ่นได้ ช่วยป้องกั
ไม่ให้เสียหายจากการหั
์เด่น

http://www.philips.com

