
 

 

Philips
Tai nghe ôm lấy đầu

SHL9300
Vừa vặn hoàn hảo, âm trầm ấm áp
Trải nghiệm âm thanh cao cấp

Tai nghe siêu nhẹ ôm lấy đầu, có thể gập lại cho âm thanh cao cấp. Bộ loa lớn 40mm có 

tiêu chuẩn của phòng thu phát âm thanh rõ ràng, với công nghệ FloatingCushions cho 

phép điều chỉnh bộ phận ốp tai theo nhiều hướng, đảm bảo sự vừa khít hoàn hảo.

Âm nhạc cho đôi tai của bạn

• Trình điều khiển loa 40mm mang đến âm thanh mà không bị méo

• Nam châm neođim nâng cao độ nhạy và hiệu suất âm trầm

Được tạo ra vừa với bạn và phong cách sống của bạn

• Vòng trùm đầu siêu nhẹ làm tăng mức độ thoải mái

• Thiết kế FloatingCushion cho phép tự động điều chỉnh bộ ốp tai

• Miếng đệm tai siêu mềm để thật thoải mái dài lâu

Luôn sẵn sàng sử dụng

• Cáp dài 1,2m lý tưởng khi sử dụng ngoài trời

• Phích cắm mạ vàng 24k bảo đảm kết nối siêu tin cậy

• Thiết kế gập nhỏ gọn cho phép bạn mang âm nhạc theo mình bất kỳ đâu



 

Trình điều khiển loa 40 mm
Trình điều khiển loa 40 mm được tạo nên từ vật liệu 
mylan tổng hợp cho thành phần nhạy cảm cao nhưng 
mạnh mẽ, mang đến âm thanh mà không bị méo âm.

Nam châm neođim
Neođim là vật liệu tốt nhất để tạo ra từ trường mạnh 
cho độ nhạy lớn hơn trong vòng xoắn dây thoại, phản 
hồi âm trầm tốt hơn và chất lượng âm thanh tổng thể 
cao hơn.

Thiết kế siêu nhẹ
Vòng trùm đầu thon mảnh, nhẹ bằng thép không gỉ 
rất nhẹ đến mức bạn khó nhận thấy là mình đang đeo 
nó.

FloatingCushion
Thiết kế FloatingCushion cải tiến mới cho phép tự 
động điều chỉnh miếng đệm hoàn toàn theo nhiều 
hướng mà không cần đến cấu trúc khớp nối hình chữ 
C truyền thống. Điều này dẫn đến kết quả là có được 
theiets kế liền mạch, bảo đảm tính ổn định tối ưu 
bằng cách phân đều lực ấn lên đầu và tai người dùng. 
Do vậy tạo cho bạn cảm giác ấn tượng mạnh về tính 
thoải mái và vừa vặn.

Mếng đệm tai siêu mềm
Miếng đệm tai rất mềm và bao kín loa quanh tai để 
tạo ra âm thanh tuyệt vời. Chỉ với lực ấn rất nhỏ lên 
tai, bạn có thể dùng tai nghe thoải mái trong thời gian 
dài.

Cáp mở rộng 1,2m
Chiều dài cáp lý tưởng giúp bạn tự do đặt thiết bị âm 
thanh của mình tại nơi bạn muốn.

Thiết kế nhỏ gọn khéo léo
Thiết kế dễ dàng gập lại đủ nhỏ gọn để mang âm nhạc 
của bạn đi bất kỳ đâu

Phích cắm được mạ vàng 24k
Hãy an tâm là lớp gia công tinh bằng kim loại vàng quý 
giá trên phích cắm sẽ cung cấp kết nối tin cậy hơn 
cho âm thanh có chất lượng tốt hơn.
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Âm thanh
• Hệ thống âm thanh: Mở
• Dạng nam châm: Neođim
• Vòng xoắn dây thoại: CCAW
• Điapham: Vòm mylan
• Phản hồi tần số: 10 - 28 000 Hz
• Trở kháng: 32 ôm
• Công suất vào tối đa: 50 mW
• Độ nhạy: 105 dB
• Bán kính loa: 40 mm
• Loại: Động

Tính kết nối
• Kết nối cáp: Hai dây song song, đối xứng
• Chiều dài cáp: 1,5 m
• Đầu nối: Stereo 3,5 mm
• Bề mặt gia công tinh của đầu nối: Được mạ vàng 

24k
• Loại cáp: OFC

Kích thước hộp đóng gói
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 19,5 x 19,5 x 4,5 cm
• Tổng trọng lượng: 0,248 kg
• Trọng lượng: 0,096 kg
• Trọng lượng bì: 0,152 kg
• EAN: 69 23410 70904 9
• Số lượng sản phẩm bao gộp: 1
• Dạng đóng gói: Chỗ giộp

Hộp các tông ngoài
• Tổng trọng lượng: 0,93 kg
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

21,5 x 15,8 x 22,9 cm
• Trọng lượng: 0,288 kg
• Trọng lượng bì: 0,642 kg
• EAN: 87 12581 59560 9
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
•

Các thông số
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