
 

 

Philips Fidelio
fones de ouvido com alça 
over-ear

Fidelio
Preta

L1

T
A
O
co
so
otal fidelidade e alta qualidade. 
onde quer que você vá.

s fones de ouvido Fidelio L1 combinam os mais altos padrões em termos de som e 
nforto para qualidade sonora legítima. Desenvolvidos por especialistas para qualidade 
nora natural e o mais original possível e, especialmente, para mais conforto.

Clareza
• Drivers das Caixas acústicas de neodímio ventilados para alta definição
• Fones de ouvido de alumínio projetados para precisão acústica
• Arquitetura semiaberta da parte traseira para som natural
• Drivers testados cuidadosamente para o melhor balanço sonoro
• Alto-falantes inclinados para encaixe natural aos ouvidos
• Resposta em frequência ajustada de acordo com as preferências dos usuários mais exigentes
• Excelente isolamento de ruídos e desempenho de som envolvente

Qualidade
• Materiais excepcionais, incluindo alumínio e couro
• Cabo feito de tecido suave isento de oxigênio para alta qualidade de sinal

Conforto
• Fones de ouvido com espumas macias e design ergonômico

Praticidade
• Estojo, adaptador 6,3 mm, mic e controle remoto p/ iPhone



 Drivers de neodímio ventilados

Os drivers de neodímio respondem a todas as 
dinâmicas musicais. O design inclui ventilação 
central, que acentua a parte intermediária e as 
frequências baixas, produzindo energia 
acústica que estende os graves controlados e 
as frequências de som moderadas. Sem contar 
a bobina de voz leve, que proporciona agilidade 
de resposta do sistema a fim de ajustar ao 
ritmo da música e oferecer alta definição 
sonora.

Fones de ouvido de alumínio projetados

Fones de ouvido de alumínio selecionados pela 
sua resistência no intuito de reduzir vibração e 
ressonância indesejadas. Eles são compostos 
de uma camada plástica de engenharia, o que 
os torna mais estáveis. E o resultado é menos 

vibração possível para um som preciso e 
intenso.

Driver pré-inclinado

Driver pré-inclinado com encaixe perfeito que 
leva o som diretamente para o canal do ouvido. 
Isso significa menos coloração em comparação 
ao que acontece quando o som reflete do canal 
auditivo externo, além de mais Soundstage e 
conforto.

Resposta em frequência ajustada
Nossos engenheiros acústicos desenvolveram 
o Fidelio L1 no intuito de calcular cada detalhe 
que afeta o modo como os usuários escutam o 
som, por exemplo, como o ouvido reflete o 
som e responde. Além disso, conduzimos uma 
pesquisa extensiva com alguns usuários a fim 
de identificar as características sonoras 
balanceadas de sua preferência. O resultado 
são estes fones de ouvido projetados para 
reproduzir o som mais original possível e 
antenado aos estilos modernos.

Espumas macias

Todos os materiais usados no Fidelio L1 foram 
cuidadosamente selecionados para aumentar o 
conforto. As espumas macias Deluxe oferecem 
encaixe ergonômico. Além de se moldarem 
perfeitamente aos ouvidos, elas formam um 
tipo de vedação que mantém a melhor reposta 
de graves e reduzem sons externos 
indesejados.

Parte traseira semiaberta

Design semiaberto da parte traseira que 
combina som balanceado e transparente com 
graves profundos e isolamento de ruídos, 
esperados em um design totalmente fechado. 
Além disso, há um fino tecido integrado à tela 
acústica para controlar o isolamento de ruídos 
e reduzir o vazamento de som e os ruídos do 
ambiente.
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Áudio
• Resposta de frequência: 12 - 25.000 Hz
• Impedância: 26 Ohm
• Sensibilidade: 105 dB
• Entrada de energia máxima: 200 mW
• Distorção: < 0,1% THD
• Diâmetro da caixa acústica: 40 mm

Conectividade
• Conexão por cabo: Cabo sem oxigênio (1,1 m)

Acessórios
• Feito para o controle remoto integrado da Apple
• Cabo de áudio de 3,5 mm
• Estojo para armazenamento
• Plugue do adaptador: 3,5 a 6,3 mm

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 25 x 10,2 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,7 x 9,8 x 4,0 polegadas
• Peso líquido: 0,364 kg
• Peso líquido: 0,802 lb
• Peso bruto: 0,927 kg
• Peso bruto: 2,044 lb
• Peso da embalagem: 0,563 kg
• Peso da embalagem: 1,241 lb
• EAN: 69 23410 71156 1
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Tipo de colocação em prateleiras: Ambas

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

21,9 x 20,4 x 27 cm
• Embalagem externa (L x L x A): 

8,6 x 8,0 x 10,6 polegadas
• Peso líquido: 0,728 kg
• Peso líquido: 1,605 lb
• Peso bruto: 2,056 kg
• Peso bruto: 4,533 lb
• Peso da embalagem: 1,328 kg
• Peso da embalagem: 2,928 lb
• GTIN: 1 69 23410 71156 8
• Número de embalagens para o cliente: 2

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilidade com iPod
• Compatível com: iPod Classic 120 GB., iPod 

Classic 160 GB., iPod nano - 4ª geração, iPod nano 
- 5ª geração, iPod nano - 6ª geração, iPod shuffle - 
3ª geração, iPod shuffle - 4ª geração, iPod touch - 
2ª geração, iPod touch 3ª geração, iPod touch 4ª 
geração

Compatibilidade com iPad
• Compatível com: iPad, iPad 2

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

6,8 x 8,0 x 3,1 polegadas
• Dimensões do produto (L x A x P): 

17,2 x 20,2 x 8 cm
• Peso: 0,2716 kg
• Peso: 0,599 lb
•
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