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SHE9900
สัมผัสกับที่สุดแห่งความสบายด้วย 

FlexInear
ลำโพงคุณภาพเยี่ยมเหล่านี้ให้การสร้างเสียงสมจริงพร้อมให้รายละเอียดเสียงที่ถูกต้อง 
ด้วยเสียงเบสที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างดีทำให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์เสียงเหมือนเครืองเสียงภายในบ้าน 
ด้วย FlexInear หูฟังเอียร์บัดสามารถเลื่อนเข้าสู่หูของคุณอย่างเป็นธรรมชาติและ 
ให้ความพอดีเพื่อความสบายในการสวมใส่

สุดยอดของความสบายในการสวมใส่
• FlexInear เคลื่อนปรับท่อในหูเพื่อความพอดี
• ฟองน้ำหุ้มช่วยให้สวมใส่ได้กระชับ
• ฝาครอบหูฟังซิลิโคนนุ่มเป็นพิเศษ 3 ขนาดสำหรับเสริมความกระชับตามต้องการ
เต็มอิ่มกับพลังเสียงที่มีคุณภาพ
• ระบบเสียงเบสที่ได้รับการจูนเพื่อให้ได้เสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น
• การปรับจูนอะคูสติกที่แม่นยำโดย Philips iLab สำหรับเสียงที่คมชัดทุกรายละเอียด
• การออกแบบแบบ Angled Acoustic ระบบขจัดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยม
• ตัวแปลงสัญญาณความละเอียดสูงสำหรับการให้เสียงที่ถูกต้อง
นำติดตัวไปได้เสมอ
• สวมใส่ได้สองสไตล์เพื่อให้สวมใส่ได้กระชับพอดีทุกโอกาส
• สายยาวเท่ากันเพื่อไม่ให้พันกัน
• กระเป๋าใส่สำหรับป้องกันหูฟังของคุณเมื่อไม่ใช้งาน
• การออกแบบแบบ Flexi-Grip ที่ทนทาน ทำให้เชื่อมต่อได้อย่างยืดหยุ่น



 ฝาครอบหูฟังซิลิโคนนุ่มเป็นพิเศษ 3 
ขนาด
มีให้เลือกใช้ 3 ขนาด (เล็ก กลาง และใหญ่) 
ฝาครอบหูฟังที่ถอดเปลี่ยนแทนกันได้ทุกขนาดช่
วยให้สวมใส่ได้พอดีกับใบหูของแต่ละบุคคล 
ผลิตจากซิลิโคนนุ่มพิเศษเพื่อให้มีสุดยอดความ
สบายขณะสวมใส่สำหรับใช้งานเป็นเวลานาน

กระเป๋าใส่สำหรับพกพา
เก็บรักษาหูฟังของคุณและป้องกันสายพันกันเมื่
อไม่ใช้หูฟังได้อย่างง่ายๆ ด้วยกระเป๋าใบนี้

สวมใส่ได้สองสไตล์

สามารถเลือกสวมใส่ได้สองสไตล์เพื่อการสวมใ
ส่ที่กระชับพอดีในทุกโอกาส 
ไม่ว่าจะเป็นแบบปล่อยตรงเพื่อการฟังแบบลำล
อง 
หรือวางสายไว้เหนือใบหูเมื่อออกกำลังกายหรือเ
ดินทาง

การออกแบบแบบ Flexi-Grip

วัสดุ Flexi-Grip 
ที่อ่อนนุ่มที่ห่อหุ้มตัวหูฟังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพก
ารใช้งานและเพิ่มความทนทานของหูฟังให้ยาว
นานยิ่งขึ้น 
และช่วยปกป้องขั้วต่อของสายไม่ให้เสียหายที่อ
าจเกิดขึ้นจากการดัดงอตัวหูฟังบ่อยๆ 
เมื่อผู้ใช้ใช้นิ้วสวมใส่หรือถอดหูฟัง

FlexInear เพื่อความสบาย

FlexInear 
เคลื่อนปรับท่อในหูเพื่อความพอดีกับหูของคุณ 
ทำให้คุณสัมผัสได้ถึงความสบายในการสวมใส่ที่
มีมากกว่าหูฟังรุ่นเก่า 
และให้ประสบการณ์การรับฟังที่แสนสบาย

การปรับจูนอะคูสติกที่แม่นยำ
ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การรับฟังคุณ
ภาพสูง 
หูฟังนี้ได้รับการปรับจูนอย่างพิถีพิถันโดย Philips 
iLab 
เพื่อให้เสียงอะคูสติกระดับมืออาชีพและมีความ
ถูกต้องไม่ผิดเพื้ยน 
เสียงที่ออกมาจึงชัดใสทุกรายละเอียด

ฟองน้ำหุ้มกระชับ
ผลิตจากฟองน้ำที่คืนตัวช้า 
ฟองน้ำหุ้มคู่นี้เป็นอีกทางเลือกที่สวมใส่สบายนอ
กเหนือจากฝาครอบหูยาง 
ฟองน้ำหุ้มชนิดพิเศษนี้จึงสวมใส่ได้กระชับและ
สบายเนื่องจากได้รับแรงกดจากนิ้วมือก่อนสวมใ
ส่เข้าไปในช่องหูของผู้ใช้ 
เมื่อสวมใส่ไปสักครู่ฟองน้ำที่คืนตัวช้านี้จะขยาย
ตัวเพื่อให้กระชับขึ้นและไม่เลื่อนหลุด

ระบบเสียงเบสที่ได้รับการจูน

ระบบเสียงเบสที่ได้รับการจูนช่วยเพิ่มประสิทธิ
ภาพพลังงานเอาต์พุตที่ความถี่ต่ำกว่า 

เพื่อให้เสียงเบสทุ้มลึกเปี่ยมประสิทธิภาพมากขึ้
น

การออกแบบแบบ Angled Acoustic
ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้สอดค
ล้องกับลักษณะทางกายวิภาคของช่องหูของมนุ
ษย์ การออกแบบแบบ Angled Acoustic 
ปรับมุมของหลอดลำโพงและเอียร์บัดให้รับกับช่
องหูแต่ละรูปแบบได้ 
นอกจากให้เสียงเข้าสู่หูของคุณโดยตรง 
หูฟังยังขจัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีเยี่ยม 
ทำให้คุณฟังเพลงได้ในระดับเสียงที่ไม่ดังจนเกิ
นไป

สายยาวเท่ากัน
หูฟังเหล่านี้มีสายยาวเท่ากันเพื่อป้องกันไม่ให้สา
ยพันกันและให้ใช้งานได้ง่าย

ตัวแปลงสัญญาณความละเอียดสูง

มอเตอร์ของอุปกรณ์รับสัญญาณประกอบด้วยข
ดลวดl, เหล็กอ่อนรูปตัวยู, แม่เหล็กถาวรหนึ่งคู่, 
ก้านขับ และไดอะแฟรม 
กระแสไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จะเปลี่ยนขั้วของเห
ล็กอ่อนขึ้นหรือลง 
เคลื่อนก้านขับและไดอะแฟรมเพื่อสร้างเสียง 
ชิ้นส่วนอุปกรณ์รับสัญญาณได้รับการปรับจูนมา
อย่างดีเพื่อสร้างเสียงคุณภาพสูงที่ความถี่ต่ำพร้อ
มกับเพิ่มพลังเสียงสูงสุดที่ความถี่ที่สูงขึ้น 
เสียงที่ออกมาจึงชัดใส่ทุกรายละเอียดและมีควา
มถูกต้องไม่ผิดเพื้ยน
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เสียง
• การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 20k เฮิร์ตซ์
• ความต้านทาน: 16 โอห์มที่ 1 KHz
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 10 mW
• ความไว: 102 dB SPL/mW ที่ 1 kHz
การเชื่อมต่อ
• ความยาวสายเคเบิล: 1.2 ม.
ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

9.5 x 15.5 x 6 ซม.
• EAN: 87 12581 53947 4
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พลาสติก
• น้ำหนักสุทธิ: 0.202 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.0685 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.1335 กก.

ด้านนอกกล่อง
• EAN: 87 12581 53949 8
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 6
• น้ำหนักสุทธิ: 1.597 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

21.4 x 21.3 x 23.4 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.411 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 1.186 กก.
ด้านในกล่อง
• EAN: 87 12581 53951 1
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
• น้ำหนักสุทธิ: 0.659 กก.
• ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

19.1 x 10.6 x 17.4 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.2055 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.4535 กก.
อุปกรณ์เสริม
• กระเป๋าใส่: ใช่
•
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