
วมใส่ได้อย่างสบายและแนบแน่นดีเยี่ย
ส
สำหรับโท
เพลิดเพลินไป
งแบบเกี่ยวหูเห
ขนาดให้เลือก

สุนทร
• ตัวข
• ระบ
• Turb
• แม่เ
• ปลั๊ก

ลงตัวก
• ที่เกี่
• มีแผ

นำติด
• ออก
• สายต
• สายเ

เข้ากัน
• ความ
ม
รศัพท์เคลื่อนที่
กับเสียงเพลงคุณภาพเยี่ยมจากโทรศัพท์มือถือของคุณได้อย่างสะดวกสบาย หูฟั
ล่านี้จะยึดเกาะกับหูของคุณอย่างนุ่มนวลแนบแน่น มีขนาดครอบหู 3 
เพื่อป้องกันเสียงรั่วออกข้างนอก ให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม

ียภาพจากพลังแห่งเสียงเพลง
ับเสียงเปี่ยมพลัง ขนาดเล็กพิเศษ ให้เสียงคุณภาพเยี่ยม
บขจัดเสียงรบกวนแบบ Passive เพื่อคุณภาพเสียงดีกว่าในระดับเสียงที่เบากว่าเดิม
o Bass ให้พลังเสียงเบสที่ลุ่มลึกและหนักแน่น

หล็กนีโอไดเมียม ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสและความไว
ขั้วทอง 24kเพื่อการเชื่อมต่อที่วางใจได้มากยิ่งขึ้น

ับตัวตนและไลฟ์สไตล์ของคุณ
ยวหูหุ้มด้วยยางที่สามารถยืดหยุ่นได้เพื่อการสวมใส่ที่สะดวกสบายและกระชับ
่นฟองน้ำรองหูฟัง 3 คู่เพื่อให้สวมใส่ได้พอดีกับหูของทุกคน

ตัวไปได้เสมอ
แบบให้ป้องกันการดึงเพื่อความกระชับเป็นพิเศษในการสวม
่อขยายเพื่อเพิ่มความยาวของสายเคเบิลให้สะดวกต่อการใช้งาน
คเบิลต่อขยายช่วยให้เชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลได้สะดวก

พอดีกับโทรศัพท์ที่เน้นคุณสมบัติด้านเสียงเพลงของคุณ
ยาวสายเคเบิลที่รองรับไมโครโฟน
 

ฟิลิปส์
หูฟังแบบใส่ในหู
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เสียง
• ระบบเสียง: เปิด
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• คอยล์เสียง: CCAW
• ไดอะแฟรม: Mylar dome
• การตอบสนองต่อความถี่: 6 - 23 500 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทาน: 16 โอห์ม
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 50 mW
• ความไว: 100 dB
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 15 มม.
• ประเภท: ไดนามิค

การเชื่อมต่อ
• การต่อสายเคเบิล: ขนานสองสาย, สมมาตร
• ความยาวสายเคเบิล: 0.35 ม. + 1 ม.
• ช่องเสียบ: สเตอริโอ 3.5 มม.
• ผิวของตัวเชื่อมต่อ: ชุบทอง 24k
• ประเภทสายเคเบิล: OFC

อุปกรณ์เสริม
• สายเคเบิลต่อขยาย

ด้านในกล่อง
• ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

21.5 x 11.5 x 24.5 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: .59 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .47 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: .12 กก.

ด้านนอกกล่อง
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

46.5 x 26.5 x 53 ซม.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 5.24 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: .96 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 6.2 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

10.3 x 22.3 x 3.1 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: .07 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .05 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: .02 กก.
•

หูฟังแบบใส่ในหู
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ลังในขนาดเล็กพิเศษ
ตรีคุณภาพเยี่ยมจากหูฟั
ลงกว่าเดิม และยั
ตเตอรี่ให้ยาวนานยิ่งขึ้น

วนแบบ Passive
ารถขจัดเสียงรบกวนต่างๆ 
ุณจึงเพลิดเพลิงกั
ี่ยมจากหูฟังด้วยระดั
 และยั
ตเตอรี่ได้อีกด้วย

เบสอันเป็นเอกลักษณ์จะ 

่งคลื่นเสียงเข้าสู่หูของคุณโดยต
ภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมสมจริง

ียม

สนามแม่เหล็กที่มีความแรงอย่า
อยส์เสียงที่มากขึ้น 
สที่ดีขึ้น และ
ี่ดีขึ้น

ปลั
ห้เชื่อมต่อได้ดียิ่งขึ้น 
ียิ่งขึ้น

งยืดหยุ่นได้
พร้อมกับที่จับกั
และความสบายในการสวมใส่ 
่หูฟังได้สบายนานนับชั่วโมง 
ใช้งานที่คล่องตัว

อดีกับหูของทุกคน
ังให้เลือกเปลี่ยนได้ถึง 3 
ไปจนถึงใหญ่ 
พอดีกับหูของคุณได้

การดึง
็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่ว่าคุณจะ
ใดๆ ก็ตาม หูฟังนี้จะยั
ามสะดวกสบายต่อหูของคุณ 
ังก็จะยึดแน่นมากยิ่งขึ้น

รโฟน
นี้ออกแบบมาเพื่อรองรั
ผ่านช่องต่อแฮนด์ฟรีของคุณได้
ังเหมาะอย่างยิ่งกับโทรศั

ีช่องเสียบขนาด 3.5 มม. 
ปลั๊กขนาด 3.5 มม. 
ื่อให้คุณเคลื่อนย้ายหูฟั
์เด่น
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