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SHE9800
ระบบอะคูสติกขั้นสูง

เวทีเสียงนุ่มลึกหนักแน่น
ด้วยเวทีเสียงกว้างพิเศษด้วยระบบอะคูสติกนุ่มลึกหนักแน่น หูฟัง Philips SHE 9800 
จึงเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ ไดรเวอร์ 13.5 มม. ที่ได้รับการปรับจูนอย่างแม่นยำและการออกแบบแบบ 
Angled Acoustic ที่ให้สุดยอดพลังเสียงชัดใสน่าทึ่ง

เต็มอิ่มกับพลังเสียงที่มีคุณภาพ
• ดีไซน์เสริมประสิทธิภาพเวทีเสียงสำหรับเพิ่มอรรถรสในการรับฟังเสียง
• ตัวขับเสียงขนาดจิ๋วที่ทรงพลัง ให้ช่วงความถี่เสียงกว้างที่สุด
• การปรับจูนอะคูสติกของ Philips iLab ช่วยสรรค์สร้างพลังเสียงนุ่มลึกหนักแน่น
• การออกแบบแบบ Angled Acoustic ระบบขจัดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยม
สุดยอดของความสบายในการสวมใส่
• การออกแบบแบบ Ergonomic Angled Acoustic ที่สวมใส่สบายอย่างเป็นธรรมชาติ
• ฝาครอบหูฟังซิลิโคนนุ่มเป็นพิเศษ 3 ขนาดสำหรับเสริมความกระชับตามต้องการ
นำติดตัวไปได้เสมอ
• กระเป๋าใส่ที่ทนทานมีอุปกรณ์เก็บสายให้เป็นระเบียบ
• สายยาวเท่ากันเพื่อไม่ให้พันกัน
• การออกแบบแบบ Flexi-Grip ที่ทนทาน ทำให้เชื่อมต่อได้อย่างยืดหยุ่น



 ดีไซน์เสริมประสิทธิภาพเวทีเสียง
ดีไซน์เสริมประสิทธิภาพเวทีเสียงปรับแต่งโครงสร้างข
องหูฟังทั่วไปเพื่อเสริมประสิทธิภาพ Microdriver 
ให้ผลิตเอฟเฟกต์เวทีเสียงที่กว้างขึ้นได้อย่างไร้ที่ติ
ให้ช่วงความถี่เสียงกว้าง
ตัวขับเสียงขนาดจิ๋วที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ 
ให้เสียงเบสต่ำเป็นพิเศษและช่วงเสียงไดนามิคที่กว้า
งยิ่งขึ้น เพื่อปลดปล่อยพลังเสียงที่มีอยู่ของ Ipod nano
การปรับจูนอะคูสติกของ Philips iLab
เนื่องจากได้รับการปรับจูนอย่างพิถีพิถันโดยใช้เทคโน
โลยีเฉพาะ iLab ของ Philips 
เวทีเสียงช่องกว้างจากหูฟังเหล่านี้จึงสามารถมอบประ
สบการณ์การรับฟังที่ยากลืมเลือน 
ด้วยการสนับสนุนจากเทคโนโลยี iLab 
ทำให้เสียงที่ได้จากความถี่ต่ำคุณภาพดียิ่งขึ้น 
และให้เสียงที่สมดุลและถูกต้องกว่าหูฟังธรรมดาทั่วไป
การออกแบบแบบ Angled Acoustic
ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้สอดคล้องกั
บลักษณะทางกายวิภาคของช่องหูของมนุษย์ 
การออกแบบแบบ Angled Acoustic 
ปรับมุมของหลอดลำโพงและเอียร์บัดให้รับกับช่องหูแ
ต่ละรูปแบบได้ 
นอกจากให้เสียงเข้าสู่หูของคุณโดยตรง 
หูฟังยังขจัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีเยี่ยม 
ทำให้คุณฟังเพลงได้ในระดับเสียงที่ไม่ดังจนเกินไป
การออกแบบแบบรับกับใบหู
การออกแบบมุมเอียงเล็กน้อย 15 
องศาที่เหนือชั้นของรุ่น Angled Acoustic 
ออกแบบตามลักษณะทางกายวิภาคของช่องหูของมนุ
ษย์ 
ทำให้สวมใส่ได้กระชับอย่างเป็นธรรมชาติและสบาย
ที่สุด
ฝาครอบหูฟังซิลิโคนนุ่มเป็นพิเศษ 3 
ขนาด
มีให้เลือกใช้ 3 ขนาด (เล็ก กลาง และใหญ่) 
ฝาครอบหูฟังที่ถอดเปลี่ยนแทนกันได้ทุกขนาดช่วยให้
สวมใส่ได้พอดีกับใบหูของแต่ละบุคคล 
ผลิตจากซิลิโคนนุ่มพิเศษเพื่อให้มีสุดยอดความสบายข
ณะสวมใส่สำหรับใช้งานเป็นเวลานาน
กระเป๋าใส่ที่ทนทาน
ผลิตจากวัสดุที่ทนทาน 
กระเป๋าใส่ที่บางเรียบมีที่จัดเก็บสายซึ่งช่วยให้ม้วนเก็บ
สายให้เป็นระเบียบและจัดเก็บหูฟังได้ง่ายดาย 
ทั้งยังช่วยปกป้องหูฟังเมื่อไม่ใช้งานอีกด้วย
สายยาวเท่ากัน
หูฟังเหล่านี้มีสายยาวเท่ากันเพื่อป้องกันไม่ให้สายพันกั
นและให้ใช้งานได้ง่าย
การออกแบบแบบ Flexi-Grip
วัสดุ Flexi-Grip 
ที่อ่อนนุ่มที่ห่อหุ้มตัวหูฟังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานและเพิ่มความทนทานของหูฟังให้ยาวนานยิ่งขึ้น 
และช่วยปกป้องขั้วต่อของสายไม่ให้เสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นจากการดัดงอตัวหูฟังบ่อยๆ 
เมื่อผู้ใช้ใช้นิ้วสวมใส่หรือถอดหูฟัง
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เสียง
• ความต้านทาน: 16 โอห์มที่ 1 KHz
• ความไว: 106 dB
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 50 มิลลิวัตต์
• ไดอะแฟรม: Mylar dome
• การตอบสนองต่อความถี่: 12- 22k เฮิร์ตซ์
• ประเภท: ไดนามิค
การเชื่อมต่อ
• ความยาวสายเคเบิล: 1.2 ม.
ด้านในกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 0.3934 กก.
• ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

13 x 10.2 x 16 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.042 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.3514 กก.
• EAN: 87 12581 49742 2
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3

ด้านนอกกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 3.5487 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

54.1 x 21.8 x 18.1 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.336 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 3.2127 กก.
• EAN: 87 12581 49743 9
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24
ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

9.5 x 15 x 4 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.11 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.014 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.096 กก.
• EAN: 87 12581 49740 8
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พลาสติก
•

รายละเอียดเฉพาะ
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