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เคร�่องช�วยฟ�งคุณภาพสูง
ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงสุด

คุณภาพเสียงที่ สมจร�ง และ เป�นธรรมชาติ มากที่สุด 

รุ�น



หน�า 1 หน�า 2

ทำให�คุณภาพเสียงที่ได�ยิน มีความสมจร�ง และเป�นธรรมชาติมากที่สุด

เทคโนโลยี Dynamic Environment Control SystemTM

1.Dynamic Environment Control SystemTM (DECSTM
)1.Dynamic Environment Control SystemTM (DECSTM
)

ตรวจจับเสียงและประมวลผลเสียงได�อย�างรวดเร็วทันทีทันใด
ตามสภาพแวดล�อมที่เกิดข�้น ทำให�คุณภาพเสียงที่ได�ยินไม�ผิดเพ�้ยน

2.True Environment ProcessingTM2.True Environment ProcessingTM

กำจัดเสียงหว�ด ภายใน 22 มิลลิว�นาที จ�งใส�เคร�่องได�อย�างสบาย ไม�ถูกรบกวน
3.Dynamic Feedback CancellerTM3.Dynamic Feedback CancellerTM

เช�น ในร�านอาหาร หร�อ ห�างสรรพสินค�า

4.ขยายเสียงคำพ�ดให�ดังกว�า เสียงรอบข�างในสภาพแวดล�อม
   ที่มีเสียงอึกทึก

แม�อยู�ในสถานการณ�ที่มีเสียงดังมาก เช�น บนถนนที่มีการจราจรคับคั่ง
5.ลดเสียงรบกวนรอบข�างลง ทำให�ใส�แล�วสบายหู ไม�รู�สึกรำคาญ

ทำให�ได�ยินเสียงคู�สนทนาทางโทรศัพท�ตรงเข�ามาที่หูอย�างชัดเจน
ตัดเสียงรบกวนจากภายนอกได�ทั้งหมด

6.เช่ือมต�อแบบไร�สายกับสมาร�ทโฟนโดยตรง

ว�เคราะห�เสียงตามสภาพแวดล�อมได�อย�างแม�นยำ และรวดเร็ว 32,000 คร้ังต�อว�นาที

กำจัดเสียงหว�ดได�อย�างรวดเร็ว
ภายใน 22 มิลลิว�นาที

ช�วยขจัดเสียงรบกวนได�
อย�างมีประสิทธิภาพ

โดยไม�ส�งผลกระทบต�อเสียงคำพ�ด

ขยายเสียงคำพ�ดได�อย�างแม�นยำ
ช�วยให�ฟ�งเสียงคำพ�ด
ได�ชัดเจนมากยิ�งข�้น

Continuous Environment Detection

Dynamic

Noise ManagementTM
Dynamic 

Amplification ControlTM

Dynamic 
Feedback CancellerTM

Dynamic 
Speech ProcessingTM

คุณภาพเสียงท่ี สมจร�ง และ เป�นธรรมชาติ มากท่ีสุด 

ควบคุมอัตราเสียงคำพ�ดต�อเสียงรบกวน
ช�วยให�เสียงคำพ�ดดังกว�าเสียงรบกวน

เหตุผลสำคัญที่ คุณควรเลือก
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โปรแกรมช�วยรับฟ�งเสียงจากทีว�

ระบบช�วยลดเสียงรบกวนรอบข�าง
 (Soft Noise Management)

เชื่อมต�อเคร�่องช�วยฟ�งกับสมาร�ทโฟน
ผ�านสัญญาณบลูทูธ (เชื่อมต�อ iPhone ได�โดยตรง)

ระบบว�เคราะห�เสียงตามสภาพแวดล�อม
32,000 ครั้ง/ว�นาที และเพ��มเสียงพยางค�ในภาษาไทย

ให�ชัดเจนข�้น (Continuous Environment Detection)

ระบบประมวลเสียงคําพ�ดให�คมชัด
(Dynamic Speech Processing)

ระบบโฟกัสเสียงอัตโนมัติไปด�านหน�าเพ�่อรับเสียงคําพ�ด
และลดเสียงรบกวนอัตโนมัติท่ีมาจากด�านข�างหร�อด�านหลัง

(Dynamic Noise Management)

ฟ�งเสียงคําพ�ดดังกว�าเสียงสภาพแวดล�อม
(Speech in Noise)

ช�วยลดเสียงหว�ดรบกวนอย�างทันทีในทุกๆ สถานการณ�
ด�วยระบบ Dynamic Feedback Canceller™

ว�เคราะห�เสียงตามสภาพแวดล�อมจร�งแบบเร�ยลไทม�
ทําให�มีคุณภาพเสียงท่ีสมจร�งและเป�นธรรมชาติ 

True Environment Processing™

ฟ�งเสียงพ�ดในรถได�ชัดเจน (Conversation in Car)

ช�วยเพ��มอรรถรสในการดูภาพยนตร� (Cinema)

ดูคอนเสิร�ตฟ�งเสียงดนตร�ได�ชัดเจน (Live Music)

ฟ�งได�อย�างสบายหูในทุกๆ ท่ี (Comfort in Noise)

ใส�เคร�่อง 2 ข�าง ลดเสียงรบกวน เฉพาะข�างใดข�างหน่ึง
และยังได�ยินเสียงพ�ดได�ชัดเจน (Binaural Noise Manager)

อยู�บนเคร�่องบิน โดยไม�มีเสียงรบกวน
(Comfort In Airplan )

เน�นเสียงคําพ�ดท่ีคมชัด เพ�่อไม�พลาดประเด็น
ท่ีสําคัญ (True Directionlity)
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คุยโทรศัพท�

ร�านอาหาร

ดู TV ในบ�าน

ทานอาหารที่บ�าน

เชื่อมต�อสมาร�ทโฟน

พ�ดคุยภายในบ�าน

ประชุมทั่วไป

ที่ทํางาน / มหาว�ทยาลัย

ในรถ

โรงภาพยนตร�

คอนเสิร�ต

ท�องเที่ยว / 
ทํากิจกรรมหลายๆที่

ขับรถ

เคร�่องบิน

ประชุมธุรกิจ

ฟ�งเพลง

ช�อปป��ง

เปร�ยบเทียบคุณสมบัติ                      แต�ละรุ�น

คุณสมบัติพ�เศษ
เฉพาะรุ�น
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ราคา

119,000.-
ราคา

129,000.-

VIRON 9 B105

VIRON 9 MNR
ราคา

85,000.-
ราคา

95,000.-

VIRON 7 B105

VIRON 7 MNR

หน�า 5 หน�า 6

9 7



ราคา

45,000.-
ราคา

55,000.-

VIRON 3 B105

VIRON 3 MNR
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หน�า 7 หน�า 8

ราคา

65,000.-
ราคา

75,000.-

VIRON 5 B105

VIRON 5 MNR
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หน�า 9 หน�า 10

ราคา

35,000.-
ราคา

45,000.-

VIRON 1 B105

VIRON 1 MNR

EasyControl-A

Remote Control

RC-A
ร�โมทคอนโทรลสำหรับปรับ เพ��ม-ลดความดังเสียง
หร�อเปลี่ยนโปรแกรมการใช�งาน

TV-A
ใช�เชื่อมต�อกับทีว�
สำหรับฟ�งเสียงทีว�โดยตรง

EasyControl-A app
แอพพลิเคชั่นใช�งานผ�านสมาร�ทโฟน
สำหรับปรับ เพ��ม-ลดความดังเสียง
หร�อเปลี่ยนโปรแกรมการใช�งาน

SoundClip-A
เชื่อมต�อกับสมาร�ทโฟน
สำหรับพ�ดคุยสื่อสารหร�อฟ�งเสียงเพลง

อุปกรณ�เสร�ม
1


