
 

 

Philips Fidelio
sluchátka s obloukem přes 
uši

Fidelio
Černá
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ť jdete kamkoli, je s vámi vysoká 
ěrnost a špičková kvalita.
chátka Fidelio L1 jsou spojením těch nejvyšších požadavků na zvuk a pohodlí, takže 

žijete autentický zvuk. Mistrné technické provedení zajišťuje přirozený zvuk, který je 
ximálně věrný originálu. O dlouhotrvající pohodlí se postará vytříbené zpracování.

Vyladěno na čistý zvuk
• Vinutí neodymových reproduktorů s vysokým rozlišením a optimálními otvory
• Akustická přesnost na základě konstrukce s hliníkovými náušníky
• Akustická polootevřená konstrukce zadní části pro přirozený zvuk
• Pečlivě testované reproduktory pro nejlépe vyvážený zvuk
• Reproduktory skloněné podle přirozeného úhlu uší poskytují čistý zvuk
• Kmitočtová charakteristika vyladěná pro požadavky náročných posluchačů
• Skvělá izolace hluku a zážitek z poslechu prostorového zvuku

Kvalitní povrchová úprava
• Prvotřídní materiály, například hliník nebo jemná kůže
• Kabel z bezkyslíkaté mědi lemovaný textilií zajišťuje vysokou kvalitu signálu

Vyrobeno pro pohodlí
• Pěnové náušníky navržené pro ergonomické přizpůsobení

Praktičnost ve výbavě
• Dálkový ovladač, mikrofon, 6,3mm adaptér a pouzdro pro iPhone



 Neodymové reproduktory s otvory

Tyto neodymové reproduktory reagují na 
veškerou dynamiku hudby. Součástí 
konstrukce je otvor ve středu, který 
zdůrazňuje střední a nižší frekvence. Tímto 
způsobem utváří akustickou energii, která 
přináší současně vylepšené a kontrolované 
basy i průzračně čisté střední tóny. 
Reproduktory také obsahují lehké vinutí, které 
systému zajišťuje svižnou odezvu ladící s 
rytmem hudby a poskytující zvuk s vysokým 
rozlišením.

Konstrukce s hliníkovými náušníky

Hliníkové náušníky, vybrané z důvodu 
pevnosti, snižují nežádoucí vibrace a 
rezonance. Jsou připevněné na vrstvu plastu, 
takže jsou sluchátka ještě stabilnější. Ve 
výsledku tak maximálně efektivně tlumí vibrace 
a poskytují přesný a ostrý zvuk.

Skloněný reproduktor

Skloněný reproduktor, odpovídající 
přirozenému úhlu ucha, směruje zvuk přímo 
do zvukovodu. Znamená to, že se snižuje 
zkreslení, k němuž dochází při odrazu zvuku 
od vnějšího ucha, a dotváří se realističtější zvuk 
a vyšší komfort.

Vyladěná kmitočtová charakteristika
Naši zvukoví inženýři navrhli sluchátka Fidelio 
L1 tak, aby brala v úvahu veškeré drobné 
detaily ovlivňující, jak posluchač vnímá zvuk; 
patří sem například způsob, jímž ucho odráží 
zvuk a v reakci na něj rezonuje. Stejně tak 
vycházíme z výsledků rozsáhlého průzkumu, 
který jsme provedli u náročných posluchačů, 
abychom objevili vlastnosti opravdu 
vyváženého zvuku, jemuž dávají přednost. 
Design těchto sluchátek v důsledku toho 
vytváří zvuk maximálně věrný originálu a 
vyladěný na styly moderního záznamu.

Pěnové náušníky s tvarovou pamětí

Všechny materiály použité na sluchátkách 
Fidelio L1 byly pečlivě vybrány tak, aby 
poskytovaly dlouhodobý pohodlný poslech. 
Luxusní pěnové náušníky s tvarovou pamětí 
dokonale ergonomicky sednou. Kromě toho, 
že se pěna dokonale vytvaruje podle tvaru uší, 
vytvoří také těsnění, které zachovává nejlepší 
basovou odezvu a snižuje nežádoucí zvuky 
z okolí.

Polootevřený design zadní části

Polootevřený design zadní části spojuje 
vyvážený a průzračně čistý zvuk otevřené zadní 
části a hluboké basy a izolaci hluku, které lze 
očekávat od plně uzavřené zadní části. 
Obsahuje jemně tkanou a akusticky odolnou 
textilii vestavěnou do akustických mřížek pro 
účely řízené izolace hluku, minimálního 
propouštění zvuku a sníženého okolního hluku.
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Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 12 až 25 000 Hz
• Impedance: 26 ohmů
• Citlivost: 105 dB
• Maximální příkon: 200 mW
• Zkreslení: <0,1 % celkového harmonického 

zkreslení (THD)
• Průměr reproduktoru: 40 mm

Možnosti připojení
• Kabelové propojení: Bezkyslíkatý kabel (1,1 m)

Příslušenství
• Zabudovaný dálkový ovladač pro Apple: Ano
• 3,5mm audio kabel: Ano
• Pouzdro pro skladování: Ano
• Zástrčka adaptéru: 3,5 – 6,3 mm

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 25 x 10,2 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 7,7 x 9,8 x 4,0 palců
• Čistá hmotnost: 0,364 kg
• Čistá hmotnost: 0,802 lb
• Hrubá hmotnost: 0,927 kg
• Hrubá hmotnost: 2,044 lb
• Hmotnost obalu: 0,563 kg
• Hmotnost obalu: 1,241 lb
• EAN: 69 23410 71156 1
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Obojí

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 21,9 x 20,4 x 27 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 8,6 x 8,0 x 10,6 palců
• Čistá hmotnost: 0,728 kg
• Čistá hmotnost: 1,605 lb
• Hrubá hmotnost: 2,056 kg
• Hrubá hmotnost: 4,533 lb
• Hmotnost obalu: 1,328 kg
• Hmotnost obalu: 2,928 lb
• GTIN: 1 69 23410 71156 8
• Počet spotřebitelských balení: 2

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod classic 120 GB, iPod classic 

160 GB, iPod nano 4. generace, iPod nano 
5 generace, iPod nano 6. generace, iPod shuffle 3. 
generace, iPod shuffle 4. generace, iPod touch 
2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 
4. generace

Kompatibilita s iPadem
• Kompatibilní se: iPad, iPad 2

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

6,8 x 8,0 x 3,1 palců
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 17,2 x 20,2 x 8 cm
• Hmotnost: 0,2716 kg
• Hmotnost: 0,599 lb
•
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