
 

 

Philips O'Neill
BÉ HẠT TIÊU trong tai 
nghe

SHO9552
Tai nghe Specked
Cách ly nhiễu và bền

Mặc dù có kích cỡ nhỏ gọn, chiếc tai nghe này thực sự là bé hạt tiêu. Bộ loa 9mm phát 
ra âm thanh có hiệu suất bùng nổ, đồng thời ba miếng đệm tai nghe có kích thước khác 

nhau và có thể thay đổi cho phép đeo vào tai vừa khít chắc chắn với mức độ cách âm cao.

Âm thanh mạnh mẽ

• Trình điều khiển 9mm mạnh mang đến âm trầm động, sâu lắng

Độ bền cao

• Cáp bền, không rối và bộ kết nối được gia cố

Cực kỳ thoải mái

• Miếng đệm tai mềm cách âm

• 3 kích thước miếng đệm tai để tùy chỉnh cho vừa khớp



 

Âm thanh mạnh mẽ

Với trình điều khiển 9m mạnh, những tai nghe này 
mang đến trải nghiệm âm thanh cân bằng đi kèm với 
hiệu suất âm trầm có hiệu quả mạnh.

Gia cố thông minh

Nhờ vào dây cáp có kết cấu bền chắc, không rối và 
các bộ kết nối được gia cố, những tai nghe này được 
tạo để chống lại việc mài mòn và rách từ cuộc sống 
năng động của bạn.

Vừa khớp tùy chỉnh
Miếng đệm tai mềm có ba kích thước cho phép bạn 
tùy chỉnh thật vừa khớp với tai của mình.

Thoải mái khi đeo trong thời gian dài

Miếng đệm tai sang trọng cho phép bạn đeo tai nghe 
trong bao lâu tùy thích mà không thấy khó chịu.
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Kích thước sản phẩm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 1,22 x 2,35 x 2,55 cm
• Trọng lượng: 0,012 kg

Âm thanh
• Hệ thống âm thanh: Nửa hở
• Dạng nam châm: Neođim
• Vòng xoắn dây thoại: CCAW
• Điapham: Vòm mylar
• Phản hồi tần số: 6 - 23 500 Hz
• Trở kháng: 16 ôm
• Công suất vào tối đa: 50 mW
• Độ nhạy: 105 dB
• Bán kính loa: 8,6 mm
• Loại: Động

Tính kết nối
• Kết nối cáp: đối xứng
• Chiều dài cáp: 1,2 m
• Bộ kết nối: 3,5 mm
• Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối: được mạ vàng
• Loại cáp: OFC

Kích thước hộp đóng gói
• Dạng đặt giá để: Bù nhìn

• EAN: 69 23410 70200 2
• Số lượng sản phẩm bao gộp: 1
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 9,5 x 17,2 m x 3 cm
• Tổng trọng lượng: 0,066 kg
• Trọng lượng: 0,012 kg
• Dạng đóng gói: Bù nhìn
• Trọng lượng bì: 0,054 kg

Hộp các tông ngoài
• EAN: 87 12581 56010 2
• Tổng trọng lượng: 2,285 kg
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Trọng lượng: 0,288 kg
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24
• Trọng lượng bì: 1,997 kg

Hộp các tông trong
• EAN: 87 12581 56011 9
• Tổng trọng lượng: 0,243 kg
• Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)): 17,6 

m x 10,2 x 10,5 cm
• Trọng lượng: 0,036 kg
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
• Trọng lượng bì: 0,207 kg
•
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