
 

 

Philips Fidelio
Hörlurar med mikrofon

Högupplöst ljud
On-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
Vikbar för plan förvaring
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n supersmala och lätta Philips Fidelio F1 är kompromisslös vad gäller ljudkvalitet, har 

verän komfort och är robust – det ultimata ressällskapet. Den är särskilt utformad för 
-ljud och har orubblig, utmärkt ljudisolering var du än är.

Helt omslutande med kristallklara detaljer
• Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form
• 40 mm HD-element för tydligt och autentiskt ljud
• Sluten baksida håller ljuddetaljerna inne och bruset ute
• Basreflexsystem som ger klar, dynamisk och balanserad bas
• Välbekanta ren och detaljerad Fidelio-ljudsignatur

Res lätt med bekvämlighet
• Tunn, lätt, kompakt och viks platt för enkel packning
• Lyxiga öronkuddar i minnesskum för komfort under kontinuerligt lyssnande
• Aluminium och fint läder för förstklassigt utseende och känsla

Intuitiva och behagligt lättanvända
• Snyggt fodral i mockaimitation för enkel förvaring och skydd
• Fjärrkontroll i sladden för enkel växling mellan musik och samtal



 40 mm HD-element

Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, 
finjusterat och testat innan det paras ihop med 
andra. På så sätt säkerställs det mest 
balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-
elementen används neodymmagneter som ger 
äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt 
omfång där minsta detalj återges.

Fidelio-ljudsignaturen

Precisa 40 mm högkvalitetselement plus en 
akustisk sluten baksida och basreflexsystem är 
en del av Fidelio-arkitekturens noggranna 
ljudexpertis. Fidelio F1-hörlurarna ger 
genomgående fyllig bas, klara, höga toner och 
naturligt mellanregister som tillsammans utgör 
Fidelios välbekanta ljudsignatur.

Basreflexsystem

Hörlurarnas akustiska utformning med sluten 
baksida har ett basreflexsystem som består av 
snäckor med strategiskt placerade kanaler. De 
reglerar lufttrycket i den inre behållaren och 
bildar ett membran med kontrollerad miljö för 
optimalt akustiskt gensvar. Tillsammans med 
den akustiska förseglingen isolerar den alla 
naturliga ljuddetaljer och ger exakt och 
dynamisk bas utan avkall på klarheten i ljudet.

Sluten baksida

Fidelio-hörlurarna har akustisk passform som 
utgörs av ett specialutformat band som är 
inbyggt i den inre kammaren, vilket eliminerar 
ljudläckage och bevarar minsta ljuddetalj. Du 
får inte bara fantastiskt fyllig bas utan kan även 
njuta av varje superb detalj i musiken, utan 
störningar utifrån.

Mikrofon och fjärrkontroll i sladden

Med Fidelio F1-hörlurarna följer en 
fjärrkontroll och mikrofon i sladden så att du 
lätt kan växla mellan musik och samtal. Håll 
kontakten med de människor som är viktiga för 
dig - och med din musik.

Kompakt, lätt och viks platt

Fidelio F1-hörlurarna är tunna, lätta, kompakta 
och viks ihop platt för bekväm och enkel 
förvaring - perfekt för resor med minimalt 
bagage.
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 7–40 000 Hz
• Impedans: 16 ohm
• Känslighet: 107 dB
• Maximal ineffekt: 150 mW
• Distorsion: < 0,1 % THD
• Akustiskt system: Stängd
• Membran: PET
• Magnettyp: Neodymium
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Dynamisk

Anslutningar
• Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
• Extra kontakt: En extra kontakt krävs för äldre 

modeller från Nokia, Sony Ericsson och 
SAMSUNG. Kontakta kundtjänst på 
www.support.philips.com för mer information.

• Kabelanslutning: enkelsidig

Tillbehör
• 3,5 mm ljudkabel
• Ljudkabel: med mikrofon och svarsknapp
• Förvaringsfodral
•
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