
 

 

Philips
หูฟังแบบคาดศีรษะ

SHL9307
สวมใส่พอดี ให้เสียงเบสเต็มอิ่ม

สัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงชั้นเลิศ
หูฟังแบบคาดศีรษะพับเก็บได้มีน้ำหนักเบาที่ให้คุณภาพเสียงระดับสุดยอด มีลำโพงเกรดสตูดิโอ 40 
มม. ให้รายละเอียดเสียงสมบูรณ์แบบ และมีฟองน้ำรองหูฟังปรับระดับได้ (FloatingCushions) 
ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับที่ครอบหูได้หลายระดับเพื่อให้สวมใส่ได้พอดีที่สุด

เพื่อนร่วมทางสำหรับ iPhone, iPod และ iPad ของคุณ
• รีโมทคอนโทรลในสายพร้อมมีไมโครโฟน ตัวควบคุมระดับเสียงและตัวควบคุม

ดนตรีคู่หูคุณ
• ตัวขับเสียงขนาด 40 มม. ที่ให้เสียงดีเยี่ยม ไม่มีผิดเพี้ยน
• แม่เหล็กนีโอไดเมียม ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสและความไว

ลงตัวกับตัวตนและไลฟ์สไตล์ของคุณ
• แถบคาดศีรษะน้ำหนักเบาเป็นพิเศษที่ให้ความสบายในการสวมใส่
• ฟองน้ำรองหูฟังปรับระดับได้ (FloatingCushion) ออกแบบมาให้สามารถปรับระดับที่ครอบหูได้
• ฟองน้ำรองหูฟังนุ่มเป็นพิเศษสำหรับสวมใส่สบายนานนับชั่วโมง

นำติดตัวไปได้เสมอ
• สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากที่สุด
• ปลั๊กขั้วทอง 24kเพื่อการเชื่อมต่อที่วางใจได้มากยิ่งขึ้น
• การออกแบบที่สามารถพับเก็บได้กะทัดรัดให้คุณพกพาได้สะดวก



 รีโมทคอนโทรลในสายพร้อมมีไมโครโฟ
น
คุณต้องการข้ามแทร็ค? เปลี่ยนระดับเสียง? 
รับหรือปฏิเสธสายโทรเข้า? ต้องการบันทึกเสียง? 
คุณสมบัติของรีโมทคอนโทรล 
ไมโครโฟนที่ไวต่อเสียง และตัวควบคุมระดับเสียง 
พร้อมมีฟังก์ชันการโทรและข้ามแทร็ค 
ทั้งยังสามารถกระตุ้นการควบคุมเสียงได้ ด้วยชุดหูฟังนี้ 
คุณสามารถควบคุมทุกสิ่งที่กล่าวมาเพียงปลายนิ้วของ
คุณ ไม่จำเป็นต้องถือ iPhone หรือ iPod 
หรือคอยปลดล็อคหน้าจออีกต่อไป

ตัวขับเสียงขนาด 40 มม.
ตัวขับเสียงขนาด 40 มม. ทำจากวัสดุผสม Mylar 
จึงมีความไวสูงและทรงพลัง 
ให้เสียงดีเยี่ยมไม่ผิดเพี้ยน

แม่เหล็กนีโอไดเมียม
นีโอไดเมียมเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการสร้างสนามแม่เหล็
กที่มีความแรงอย่างยิ่ง 
เพื่อความไวของคอยส์เสียงที่มากขึ้น 
การตอบสนองเสียงเบสที่ดีขึ้น 
และคุณภาพเสียงโดยรวมที่ดีขึ้น

รูปแบบที่มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ
แถบคาดศีรษะชนิดสแตนเลส รูปร่างเพรียวบาง 
มีน้ำหนักเบาจนรู้สึกเหมือนราวกับว่าคุณไม่ได้สวมหู
ฟังอยู่

ฟองน้ำรองหูฟังปรับระดับได้ 
(FloatingCushion)
ด้วยนวัตกรรมการออกแบบฟองน้ำรองหูฟังปรับระดับ
ได้ (FloatingCushion) ช่วยให้ปรับได้หลายทิศทาง, 
ฟองน้ำรองหูฟังปรับได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้โครงสร้
างที่ครอบหู C-hinge 
ส่งผลให้หูฟังไม่มีสายเกะกะและมั่นใจได้ในความมั่น
คง 
การกระจายน้ำหนักแรงกดบนศีรษะและหูได้ทั่วถึงสว
มใส่ คุณจะประทับใจในความสบายและพอดี

ฟองน้ำรองหูฟังนุ่มเป็นพิเศษ
ฟองน้ำรองหูฟังนุ่มมากและโอบกระชับลำโพงกับใบหู
โดยรอบให้คุณภาพเสียงชั้นเลิศ 
ด้วยแรงกดบนใบหูเพียงเล็กน้อย 
คุณจึงสามารถใช้หูฟังติดต่อกันเป็นเวลานานได้อย่างส
บาย

สายเคเบิลยาว 1.2 ม.
สายเคเบิลยาวกำลังดี 
ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องกา
ร

ปลั๊กขั้วทอง 24k
วางใจได้กับการเคลือบปลั๊กด้วยทองคำแท้ที่ทำให้เชื่อ
มต่อได้ดียิ่งขึ้น จึงได้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้น

การออกแบบกะทัดรัดและอัจฉริยะ
การออกแบบที่สามารถพับเก็บได้ทำให้มีขนาดกะทัดรั
ดเพื่อให้คุณพกพาได้สะดวกทุกที่
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เสียง
• ระบบเสียง: เปิด
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• คอยล์เสียง: CCAW
• ไดอะแฟรม: Mylar dome
• การตอบสนองต่อความถี่: 10 - 28 000 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทาน: 32 โอห์ม
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 50 mW
• ความไว: 105 dB
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
• ประเภท: ไดนามิค

การเชื่อมต่อ
• การต่อสายเคเบิล: ขนานสองสาย, สมมาตร
• ความยาวสายเคเบิล: 1.5 ม.
• ช่องเสียบ: สเตอริโอ 3.5 มม.
• ผิวของตัวเชื่อมต่อ: ชุบทอง 24k
• ประเภทสายเคเบิล: OFC

อุปกรณ์เสริม
• ตัวแปลงเต้าเสียบ: 3.5-6.3 มม.

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

19.5 x 19.5 x 4.5 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.24051 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.09631 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.1442 กก.
• EAN: 69 23410 70906 3
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ด้านนอกกล่อง
• น้ำหนักสุทธิ: 0.9337 กก.
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

21.5 x 16.2 x 23.4 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 0.28893 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.64477 กก.
• EAN: 87 12581 59564 7
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 3
•

รายละเอียดเฉพาะ
หูฟังแบบคาดศีรษะ
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