
ิศทางเสียงแม่นยำ
ท
สำหรับโท
จากความมุ่งม
ด้วยรูปทรงท่อ
งกำหนดทิศท

นำติด
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• กระ
• สายเ

เต็มอิ่ม
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ใช้ได
• ฝาค
• แผ่น
• ออก

เข้ากัน
• ความ
รศัพท์เคลื่อนที่
ั่นค้นคว้าพัฒนา ทำให้ได้หูฟังที่ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ 
เสียงเอียงเป็นมุมอันเป็นเอกลักษณ์ สวมใส่สบายพอดีกับทุกช่องหู และยั
างเสียงให้ตกกระทบแก้วหูพอดี คุณจึงได้ยินเสียงดนตรีโปรดโดยไม่มีความผิดเพี้ยน

ตัวไปได้เสมอ
่อขยายเพื่อเพิ่มความยาวของสายเคเบิลให้สะดวกต่อการใช้งาน

เป๋าซิปขนาดเหมาะมือ ใช้เก็บหูฟังและสายเคเบิลได้อย่างเรียบร้อย
คเบิลต่อขยายช่วยให้เชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลได้สะดวก

กับพลังเสียงที่มีคุณภาพ
led Acoustic Pipe เพื่อความแม่นยำของทิศทางเสียง
บขจัดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยมให้เสียงคุณภาพดีแม้เปิดระดับเสียงเบา

งที่ได้รับการปรับจูนอย่างแม่นยำ ให้ช่วงความถี่เสียงกว้าง
อากาศ Turbo Bass ให้เสียงเบสทุ้มลึกที่สุด

้ยาวนานขึ้น
รอบทำจากยางนุ่มพิเศษให้สัมผัสที่แสนสบาย
รองหูฟังทำจากยางซิลิโคนให้ความสบายที่ยาวนาน
แบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุดและกระชับพอดีกับรูหู

พอดีกับโทรศัพท์ที่เน้นคุณสมบัติด้านเสียงเพลงของคุณ
ยาวสายเคเบิลที่รองรับไมโครโฟน
 

ฟิลิปส์
หูฟังชนิดใส่ในหู
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เสียง
• ระบบเสียง: เปิด
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• คอยล์เสียง: CCAW
• ไดอะแฟรม: Mylar dome
• การตอบสนองต่อความถี่: 6 - 23 500 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทาน: 24 โอห์ม
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 50 mW
• ความไว: 100 dB
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 8.6 มม.
• ประเภท: ไดนามิค

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

อุปกรณ์เสริม
• กระเป๋าใส่
• สายเคเบิลต่อขยาย

ด้านในกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 1.022 กก.
• ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

27.6 x 24.3 x 14 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: .054 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .968 กก.

ด้านนอกกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 17.6 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

57 x 50.5 x 58.8 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: .864 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 16.736 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

10.2 x 22 x 3.9 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: .119 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: .009 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .11 กก.
•

หูฟังชนิดใส่ในหู
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