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หูฟงขจัดเสียงรบกวนไรสาย

ไดรเวอรเสียง/
แบบดานหลังปดสนิท 32 มม.
แบบครอบหู
แผนรองหูฟงสัมผัสนุม
พับไดอยางเต็มที่
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เพลงของคุณดวยเบสท่ีกระห่ึมหนักแนน ตัดเสียงรบกวนไดดวยระบบระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ 

NC) หูฟงครอบหูแบบไรสายรุนน้ีมีจังหวะดนตรีท ี่คุณช่ืนชอบ ดวยการชารจเพียงครั้งเดียว 
ามารถใชงานไดนานสูงสุด 15 ช่ัวโมง แมวาจะเปด ANC อยู

เบสที่กระหึ่มหนักแนน ไรเสียงรบกวน
• ใชงานไดนาน 15 ช่ัวโมงพรอมกับเปดระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ (ANC)
• ใชงานไดนาน 18 ชั่วโมงโดยการปด ANC
• ไดรเวอรเสียงอะคูสติกที่ทําดวยนีโอไดเมียม 32 มม. เบสหนักแนน
• เวลาชารจ 2 ชั่วโมงผาน USB
พกพาและสวมไดงาย
• แถบคาดศีรษะแบบปรับได น้ําหนักเบา
• ตัวหูฟงอันออนนุมที่สามารถปรับมุมไดเพื่อความสบายสูงสุด
• ดีไซนพับไดแบนราบเพื่อใหงายตอการเก็บในกระเปาเสื้อหรือกระเปา
• น้ําหนักเบา ฟงไดอยางหนักหนวง โดยมีน้ําหนักเพียงแค 145.5 ก.
ระบบควบคุมเสียง ทั้งเสียงเพลงและการโทร
• ปุมมัลติฟงกชัน ใหการควบคุมการฟงเพลงและการโทรเปนเรื่องงาย
• กดปุมสองครั้งเพื่อเปดใชงานผูชวยสวนตัวผานการสั่งงานดวยเสียงของโทรศัพทของคุณ



 ใชงานไดนาน 15 ชั่วโมง (เปด ANC)
ระบบขจัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ (ANC) 
ทําใหมั่นใจไดวาเสียงดังกองของรถไฟจะไมรบกวนทุ
กๆ จังหวะ ตองการความเงียบใชหรือไม 
เพียงเปดใชงาน ANC โดยไมตองเลนเพลง 
คุณสามารถเลนเพลงไดสูงสุด 15 ช่ัวโมงโดยเปด 
ANC และเลนได 18 ช่ัวโมงโดยปด ANC 
โดยใชเวลาในการชารจเพียง 2 ช่ัวโมงผาน USB
เพลิดเพลินกับเสียงเบส
ไดรเวอรเสียงอะคูสติกที่ทําดวยนีโอไดเมียม 32 มม. 
ใหเสียงที่คมชัด และเบสอันหนักแนน
สวมงาย
หูฟงครอบหูแบบไรสายนี้มีน้ําหนักเพียงแค 145.5 
ก.ใหคุณไดสัมผัสเสียงเบสแบบสบายอยางมาก 
แถบคาดศีรษะที่สามารถปรับไดอยางงายดาย 
และมีน้ําหนักเบามากจนคุณแทบจะไมรูสึก 
ตัวหูฟงออนนุมและสามารถปรับมุมไดตามที่ตองการ
เคลื่อนยายไดงาย
ตัวหูฟงยังสามารถพับไดและปรับหมุนเขาดานในได 
เพื่อใหงายตอการเก็บในกระเปาเสื้อหรือกระเปา 
เพียงแคพับและนําติดตัวไปกับคุณ
ปุมมัลติฟงกชัน
ควบคุมการฟงเพลงและการโทรอยางงายดายผานปุ มมั
ลติฟงกชัน ไมชอบแทร็คปจจุบันใชหรือไม 
สามารถขามไดโดยการกดคางไว 
ตองการปฏิเสธไมรับสายและฟงเพลงตอใชหรือไม 
จัดการไดโดยการกดปุมเพียงครั้งเดียวไดงายๆ
วาไง Siri! วาไง Google!
เปดใชงานผูชวยสวนตัวผานการสั่งงานดวยเสียงของโ
ทรศัพทของคุณดวยการกดปุมสองครั้ง สั่งให Siri หรือ 
Google Assistant ตั้งคารายการเพลงถัดไปของคุณ 
โทรหรือสงขอความไปหาเพื่อน 
ตรวจสอบสภาพอากาศ และอีกมากมาย
ใชงานไดนาน 18 ชั่วโมง (ปด ANC)
ใชงานไดนาน 18 ช่ัวโมงโดยการปด ANC 
ใชเวลาในการชารจเพียงแค 2 ช่ัวโมงผาน USB
เวลาชารจ 2 ชั่วโมงผาน USB
เวลาชารจ 2 ช่ัวโมงผาน USB
แถบคาดศีรษะแบบปรับได น้ําหนักเบา
แถบคาดศีรษะแบบปรับได น้ําหนักเบา
ตัวหูฟงนุม
ตัวหูฟงอันออนนุมที่สามารถปรับมุมไดเพื่อความสบาย
สูงสุด
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เสียง
• ระบบเสียง: แบบปด
• ประเภทแมเหล็ก: NdFeB
• การตอบสนองตอความถี่: 9 - 21 000 เฮิรตซ
• ความตานทาน: 32 โอหม
• เสนผานศูนยกลางของลําโพง: 32 มม.
• กําลังไฟฟาสูงสุด: 30 mW
• ไดอะแฟรม: PET
• ความไว: 92 dB
• ประเภท: ไดนามิก
การเชื่อมตอ
• ไมโครโฟน: ไมโครโฟนในตัว
• Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• เวอรชัน Bluetooth: 4.2
• ระยะหางสูงสุด: สูงสุดถึง 10 ม.
สะดวกสบาย
• การควบคุมระดับเสียง
• การจัดการการโทร: การพักสาย, สลับระหวางการโทร 

2 สาย, รับ/วางสาย, ปฏิเสธไมรับสาย, 
สลับระหวางการโทรและการฟงเพลง

อุปกรณเสริม
• คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ
• สายเคเบิล USB
กําลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer
• เวลาสแตนดบาย: 200 ชม.

• เวลาสนทนา: 33* ชม.
• เวลาการเลนเพลง: 15* ชม.
การออกแบบ
• สี: สีดํา
ขนาดผลิตภัณฑ
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

16.5 x 18.5 x 4 ซม.
• น้ําหนัก: 0.1625 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ
• ประเภทบรรจุภัณฑ: กลองบรรจุ
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ชนิดของช้ันวาง: ทั้งสอง
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

19.5 x 22.5 x 4.8 ซม.
• น้ําหนักรวม: 0.292 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.188 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.104 กก.
• EAN: 48 95229 10059 6
ดานนอกกลอง
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 3
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

21.2 x 16.5 x 24 ซม.
• น้ําหนักรวม: 1.091 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.564 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.527 กก.
• GTIN: 1 48 95229 10059 3
•

รายละเอียดเฉพาะ
หูฟงขจัดเสียงรบกวนไรสาย
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