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การสนทนาให

ให้พล
• เพล
• ตัวข

ให้เสีย
• ปุ่มค
• ชนิด

สวมใ
• ฟอง
• ปรับ
ภาพระดับมืออาชีพขนาด 40 มม.
ิโอ SHM7500 โดดเด่นด้วยการถ่ายทอดคุณภาพเสียงได้อย่างน่าประทับใจ 
40 มม. และไมโครโฟนแบบเสียงรอบทิศทางที่จะเปลี่ยนเสียงเพลงของ PC, วิดีโอ และ
้มีคุณภาพระดับมืออาชีพ พลังเสียงดุจมีชีวิตจริง!

ังเสียงที่มีคุณภาพ
ิดเพลินกับประสิทธิภาพดีที่สุดในประเภทเดียวกัน และคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม
ับเสียงขนาด 40 มม. ที่ให้เสียงดีเยี่ยม ไม่มีผิดเพี้ยน

งที่สดใสชัดเจน
วบคุมการปิดเสียงและระดับเสียงในสาย
รับเสียงรอบทิศทางสามารถรับเสียงต่างๆ ได้รอบทิศทาง

ส่สบายและง่ายดาย
น้ำรองหูฟังที่ช่วยให้ใส่สบายยิ่งขึ้นและฟังเสียงเบสได้ดียิ่งขึ้น
ความกระชับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อความสบายในการใช้งานเป็นเวลานาน
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เสียง
• การตอบสนองต่อความถี่: 20 - 20 000 เฮิร์ตซ์
• ประเภทแม่เหล็ก: นีโอไดเมียม
• ความต้านทาน: 32 โอห์ม
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด: 100 mW
• ความไว: 106 dB
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 40 มม.
• ประเภท: ไดนามิค
• ความไวของไมโครโฟน: 50 - 15000Hz, -42 dB+/-3 

dB

การเชื่อมต่อ
• ความยาวสายเคเบิล: 3 ม.
• ช่องเสียบ: 2 x 3.5 มม.
• ประเภทสายเคเบิล: ทองแดง

สะดวกสบาย
• การควบคุมระดับเสียง

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

19.6 x 24.5 x 7.2 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: .282 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: .132 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .15 กก.

ด้านในกล่อง
• ด้านในกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

44.6 x 21.6 x 25.6 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 2.06 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 1.7 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: .36 กก.

ด้านนอกกล่อง
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

47 x 45 x 54 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 9.6 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 8.26 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 1.34 กก.
•
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