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SHE9850
ระบบอะคูสติกขั้นสูง

เสียงชัดใสทุกรายละเอียด
หูฟัง Philips SHE9850 สามารถให้เสียงที่ใสชัดเจนที่สุด เสริมประสิทธิภาพด้วยตัวแปลงสัญญาณ 
Balanced Armature, การปรับจูนโดยผู้เชี่ยวชาญ และการออกแบบแบบ Angled Acoustic 
หูฟังนี้จึงให้เสียงที่ชัดใสทุกรายละเอียดอย่างน่าทึ่งและถูกต้องไม่ผิดเพื้ยน

เต็มอิ่มกับพลังเสียงที่มีคุณภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณความละเอียดสูงสำหรับการให้เสียงที่ถูกต้อง
• การปรับจูนอะคูสติกที่แม่นยำโดย Philips iLab สำหรับเสียงที่คมชัดทุกรายละเอียด
• การออกแบบแบบ Angled Acoustic ระบบขจัดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยม
สุดยอดของความสบายในการสวมใส่
• การออกแบบแบบ Ergonomic Angled Acoustic ที่สวมใส่สบายอย่างเป็นธรรมชาติ
• ฝาครอบหูฟังซิลิโคนนุ่มเป็นพิเศษ 3 ขนาดสำหรับเสริมความกระชับตามต้องการ
• ฟองน้ำหุ้มช่วยให้สวมใส่ได้กระชับ
• ประกอบด้วยวัสดุโลหะระดับพรีเมี่ยม จึงส่งผ่านสัญญาณเสียงได้ถูกต้อง
นำติดตัวไปได้เสมอ
• กล่องใส่โลหะบางเบาที่มีที่จัดเก็บสายให้เป็นระเบียบ
• สายยาวเท่ากันเพื่อไม่ให้พันกัน
• การออกแบบแบบ Flexi-Grip ที่ทนทาน ทำให้เชื่อมต่อได้อย่างยืดหยุ่น



 ตัวแปลงสัญญาณความละเอียดสูง
มอเตอร์ของอุปกรณ์รับสัญญาณประกอบด้วยขดลวดl, 
เหล็กอ่อนรูปตัวยู, แม่เหล็กถาวรหนึ่งคู่, ก้านขับ 
และไดอะแฟรม 
กระแสไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จะเปลี่ยนขั้วของเหล็กอ่อ
นขึ้นหรือลง 
เคลื่อนก้านขับและไดอะแฟรมเพื่อสร้างเสียง 
ชิ้นส่วนอุปกรณ์รับสัญญาณได้รับการปรับจูนมาอย่าง
ดีเพื่อสร้างเสียงคุณภาพสูงที่ความถี่ต่ำพร้อมกับเพิ่มพ
ลังเสียงสูงสุดที่ความถี่ที่สูงขึ้น 
เสียงที่ออกมาจึงชัดใส่ทุกรายละเอียดและมีความถูกต้
องไม่ผิดเพื้ยน
การปรับจูนอะคูสติกที่แม่นยำ
ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การรับฟังคุณภาพสู
ง หูฟังนี้ได้รับการปรับจูนอย่างพิถีพิถันโดย Philips 
iLab 
เพื่อให้เสียงอะคูสติกระดับมืออาชีพและมีความถูกต้อ
งไม่ผิดเพื้ยน เสียงที่ออกมาจึงชัดใสทุกรายละเอียด
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
ฟองน้ำหุ้มกระชับ
ผลิตจากฟองน้ำที่คืนตัวช้า 
ฟองน้ำหุ้มคู่นี้เป็นอีกทางเลือกที่สวมใส่สบายนอกเหนื
อจากฝาครอบหูยาง 
ฟองน้ำหุ้มชนิดพิเศษนี้จึงสวมใส่ได้กระชับและสบาย
เนื่องจากได้รับแรงกดจากนิ้วมือก่อนสวมใส่เข้าไปใน
ช่องหูของผู้ใช้ 
เมื่อสวมใส่ไปสักครู่ฟองน้ำที่คืนตัวช้านี้จะขยายตัวเพื่
อให้กระชับขึ้นและไม่เลื่อนหลุด
ประกอบด้วยวัสดุโลหะระดับพรีเมี่ยม
เนื่องจากตัวหูฟังห่อหุ้มด้วยโลหะชั้นยอด 
หูฟังจึงได้รับการปกป้องจากการสั่นสะเทือนที่ไม่พึงป
ระสงค์ เพื่อให้ส่งผ่านสัญญาณเสียงได้อย่างถูกต้อง 
ทำให้การตอบสนองเสียงเบสราบลื่นและระดับเสียงก
ลางถึงสูงที่ชัดเจน
กล่องใส่โลหะบางเบา
ผลิตจากโลหะคุณภาพสูงที่มีผิวสัมผัสหรูหรา 
กล่องใส่ขนาดกะทัดรัดมีที่จัดเก็บสายซึ่งช่วยให้ม้วนเก็
บสายให้เป็นระเบียบและจัดเก็บหูฟังได้ง่ายดาย 
ทั้งยังมีที่จัดเก็บฟองน้ำหุ้ม 
นอกจากนี้พื้นผิวแข็งแกร่งด้านนอกยังช่วยปกป้องหูฟัง
เมื่อไม่ใช้งานอีกด้วย
สายยาวเท่ากัน
หูฟังเหล่านี้มีสายยาวเท่ากันเพื่อป้องกันไม่ให้สายพันกั
นและให้ใช้งานได้ง่าย
การออกแบบแบบ Flexi-Grip
วัสดุ Flexi-Grip 
ที่อ่อนนุ่มที่ห่อหุ้มตัวหูฟังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานและเพิ่มความทนทานของหูฟังให้ยาวนานยิ่งขึ้น 
และช่วยปกป้องขั้วต่อของสายไม่ให้เสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นจากการดัดงอตัวหูฟังบ่อยๆ 
เมื่อผู้ใช้ใช้นิ้วสวมใส่หรือถอดหูฟัง
SHE9850/97

รายละเอียดเฉพาะ
เสียง
• ความต้านทาน: 12 โอห์มที่ 1 KHz
• ความไว: 115 dB SPL/mW ที่ 1 KHz
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 3mW
• การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 20k เฮิร์ตซ์
การเชื่อมต่อ
• ความยาวสายเคเบิล: 1.2 ม.
ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

17.5 x 17.5 x 4.1 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.33365 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.015 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.31865 กก.
• EAN: 87 12581 35912 6
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ด้านนอกกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 10.248 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

38.8 x 28.6 x 45.8 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.36 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 9.888 กก.
• EAN: 87 12581 42472 5
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 24
ด้านในกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 1.163 กก.
• ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

18.4 x 13.2 x 21.3 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.045 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 1.118 กก.
• EAN: 87 12581 42473 2
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
•
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