
 

 

Philips
หูฟงไรสาย

ตัวขับเสียง/ดานหลังปดสนิท 40 
มม.
แบบครอบหู
ปองกันเหงื่อ/ น้ํา
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วาจะออกกําลังหนักแคไหน

ลายสถิติท่ีดีท่ีสุดของคุณดวยหูฟงสําหรับเลนกีฬาแบบครอบหูท่ีปองกันเหง่ือได 
้ําหนักเบาและสวมใสสบาย ใชงานไดตลอด 20 ชั่วโมงดวยการชารจเพียงคร้ังเดียว 
งนํ้าหูฟงท่ีเย็นสบายชวยใหคุณโฟกัสกับการออกกําลังไดเมื่อเกิดความรอน

ใชงานไดนาน 20 ชั่วโมงพรอมความเย็นสบาย
• ใชงานไดนาน 20 ชั่วโมง
• ตัวหูฟงที่เย็นสบาย ออกกําลังหนักแคไหนก็ยังเย็นสบายเสมอ
• ดีไซนพับไดแบนราบ งายตอการจัดเก็บ
• การปองกันน้ํากระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4
• การชารจไดอยางรวดเร็ว โดยการชารจเพียงแค 10 นาที ก็สามารถใชงานไดถึง 2 ช่ัวโมง
ตั้งแตโรงยิมถึงริมถนน
• ฟองน้ําครอบหูที่ระบายอากาศได งายตอการถอดทําความสะอาด
• ไมโครโฟนในตัวที่มีการขจัดเสียงกองเพื่อเสียงอันชัดใส
• ตัวหูฟงสามารถพับได ดีไซนเพรียวบาง
ตั้งแตเพลยลิสตออกกําลังถึงสายสําคัญ
• ไดรเวอรเสียงอะคูสติกที่ทําดวยนีโอไดเมียม 40 มม.
• เสียงคมชัดสมจริง เสียงเบสหนักแนน การขจัดเสียงรบกวนแบบพาสซีฟอยางยอดเยี่ยม
• ระบบจับคูอันชาญฉลาด ชวยคนหาอุปกรณ Bluetooth ของคุณโดยอัตโนมัติ



 ใชงานไดนาน 20 ชั่วโมง
หูรุนฟงนี้สามารถใชงานไดตอเนื่อง 20 ช่ัวโมง 
ใหคุณเพลิดเพลินกับเสียงเพลงขณะเดินทางอยางไรกั
งวล
ตัวขับ 40 มม.
ใหเพลยลิสตออกกําลังของคุณพาคุณไปอีกระดับ 
ไดรเวอรเสียงอะคูสติกที่ทําดวยนีโอไดเมียม 40 มม. 
ไดรับการปรับจูนอยางสมบูรณแบบ 
ใหเสียงเบสที่จะใหคุณไปตอได 
โครงสรางแบบดานหลังปดสนิทใหการขจัดเสียงรบกว
นอยางดีเย่ียม 
ใหคุณไดฟงเพลงของคุณไดอยางเต็มที่โดยไมรบกวน
คนอื่น
ฟองน้ําครอบหูที่ระบายอากาศได
ฟองน้ําครอบหูสัมผัสนุมสามารถระบายอากาศไดมีเจ
ลเก็บความเย็น: ไมวาคุณจะทํางานหนักขนาดไหน 
หูฟงยังคงเย็นสบายเสมอตอผิวของคุณ 
ฟองน้ํายังสามารถถอดออกมาไดเพื่อใหงายตอการทํา
ความสะอาด
การตัดเสียงรบกวนและเสียงกอง
ไมมีเสียงกองอันนารําคาญอีกตอไปในขณะที่คุยโทร
ศัพท ดวยการขจัดเสียงกองแบบอะคูสติกของ 
คุณจะไดรับเสียงที่ชัดใสและการเชื่อมตอที่ไรการรบ
กวน
ตัวหูฟงที่เย็นสบาย
ฟองน้ําครอบหูสัมผัสนุมสามารถระบายอากาศไดมีเจ
ลเก็บความเย็น: ไมวาคุณจะทํางานหนักขนาดไหน 
หูฟงยังคงเย็นสบายเสมอตอผิวของคุณ 
ฟองน้ํายังสามารถถอดออกมาไดเพื่อใหงายตอการทํา
ความสะอาด
เสียงคมชัดสมจริง
กาวสูโลกแหงเสียงคมชัดดุจคริสตัลและเปนธรรมชาติ
ดวยไดรเวอรเสียง 40 มม. ที่ไดรับปรับจูนอยางแมนยํา 
หูฟงแบบสปอรตของคุณไดรับการออกแบบมาใหถาย
ทอดเสียงที่คมชัดสดใส ครบทุกรายละเอียด 
และเปนธรรมชาติ 
ไมวาคุณจะชอบฟงเพลงแบบใดก็ตาม
ดีไซนพับไดแบนราบ
ตัวหูฟงยังสามารถพับไดทําใหงายตอการจัดเก ็บ
IPX4
หูฟงแบบสปอรตนี้มีระดับการปองกันน้ํากระเด็นระดั
บ IPX4 
ซึ่งสามารถปองกันน้ําที่กระเด็นไดจากทุกทิศทาง 
และทนไดมากกวาเหงื่อเม็ดเล็กๆ 
คุณสามารถออกกําลังหนักขนาดไหนก็ไดตามที่คุณต 
องการ หรือแมกระทั่งตอนฝนตก
การชารจไดอยางรวดเร็ว
หากคุณตองการตัวเรงพิเศษ 
ดวยการชารจไฟอยางรวดเร็วใหคุณใชงานไดมากถึง 2 
ช่ัวโมง หลังจากการชารจเพียงแค 10 นาที
ดีไซนเพรียวบาง
ดีไซนเพรียวบางนั้นดูดีไมวาคุณจะทําสถิติที ดีที่สุดขอ
งคุณหรือไปหาเพื่อนหลังจากการเขายิม 
ตัวหูฟงยังสามารถพับไดทําใหงายตอการจัดเก ็บ
ระบบจับคูอันชาญฉลาด
ปุมที่ใชงานงายใหคุณหยุดรายการเลนเพลงของคุณชั่
วคราว รับสายโทรศัพท 
และปรับระดับเสียงโดยที่ไมตองสัมผัสสมารทโฟนขอ
งคุณเลย หูฟงพรอมที่จะจับคูทันทีที่คุณเปดใชงาน 
Bluetooth เมื่อทําการจับคูแลว 
จะจดจําอุปกรณลาสุดที่ทําการจับคูเชนกัน
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เสียง
• ประเภทแมเหล็ก: นีโอไดเมียม
• คอยลเสียง: ทองแดง
• การตอบสนองตอความถี่: 20 - 20 000 เฮิรตซ
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: การควบคุมเสียงกอง, 

การลดเสียงรบกวน
• ความตานทาน: 32Ohm
• เสนผานศูนยกลางของลําโพง: 40 มม.
• ไดอะแฟรม: PET
• ประเภท: ไดนามิก
การเชื่อมตอ
• Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• เวอรชัน Bluetooth: 5.0
• ระยะหางสูงสุด: สูงสุดถึง 10 ม.
สะดวกสบาย
• การควบคุมระดับเสียง
• การจัดการการโทร: การพักสาย, รับ/วางสาย
อุปกรณเสริม
• คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ: 

คูมือเริ่มตนใชงานแบบยอ
• สายเคเบิล USB: มีใหสําหรับการชารจ
กําลังไฟ
• ชารจใหมได
• เวลาการเลนเพลง: 20 ชม.
• น้ําหนักแบตเตอรี่: 2.5 ก.
• ประเภทแบตเตอรี่: LI-Polymer

การออกแบบ
• สี: ดํา
ขนาดผลิตภัณฑ
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

17 x 18 x 4.5 ซม.
• น้ําหนัก: 0.17 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ
• ประเภทบรรจุภัณฑ: กลองบรรจุ
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ชนิดของช้ันวาง: ทั้งสอง
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

19.5 x 22.5 x 5 ซม.
• น้ําหนักรวม: 0.28 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.179 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.101 กก.
• EAN: 48 95229 10088 6
ดานนอกกลอง
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 3
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

22.1 x 17.6 x 24 ซม.
• น้ําหนักรวม: 1.02 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 0.537 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.483 กก.
• GTIN: 1 48 95229 10088 3
•

รายละเอียดเฉพาะ
หูฟงไรสาย
ตัวขับเสียง/ดานหลังปดสนิท 40 มม. แบบครอบหู, ปองกันเหงื่อ/ น้ํา
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