
 

 

Philips Fidelio
Korvat peittävät 
sankakuulokkeet

Fidelio
Musta
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elio L1 -kuulokkeissa yhdistyy korkealuokkainen ääni ja mukavuus, mikä takaa autenttisen 
untelukokemuksen. Asiantuntijat ovat suunnitelleet äänen kuulostamaan mahdollisimman 
nnolliselta, ja muotoilu on toteutettu käyttömukavuutta silmällä pitäen.

Kirkas äänentoisto
• Tarkasti äänen erottelevat, avoimet neodyymikaiutinelementit
• Erikoissuunnitellut alumiiniset korvakuvut erinomaiseen äänentoistoon
• Taustan akustinen, puoliavoin muotoilu takaa luonnollisen äänen
• Testattuja elementtejä tasapainoisempaan äänentoistoon
• Kaiuttimet on suunnattu korvan luonnolliseen kaareen selkeää äänentoistoa varten
• Taajuusvaste on viritetty vastaamaan kaikkein tarkkaavaisimpienkin kuuntelijoiden mieltymyksiä
• Vaimentaa erinomaisesti kohinan ja takaa vaikuttavan kuuntelukokemuksen

Laadukas viimeistely
• Ensiluokkaisia materiaaleja, kuten alumiinia ja nahkaa
• Hapeton, kangaspäällysteinen kaapeli takaa laadukkaan signaalin.

Viimeistelty miellyttäväksi
• Muotoutuvasta vaahtomuovista valmistettujen pehmusteiden ansiosta kuulokkeet eivät paina 

eivätkä kiristä



 Avoimet neodyymielementit

Neodyymielementit takaavat erinomaisen 
musiikin laadun. Elementin keskellä olevan 
aukon ansiosta keskimmäiset ja matalat 
taajuudet vahvistuvat, jolloin syntyvä akustinen 
energia tuo bassoon ja keskitaajuuksiin hallittua 
syvyyttä. Elementeissä on lisäksi kevyt äänikela, 
jonka herkkyys soveltuu täydellisesti musiikkisi 
rytmiin ja takaa täydellisen äänentoiston.

Erikoissuunnitellut alumiiniset 
korvakuvut

Kestävyytensä vuoksi valitut alumiiniset 
korvakuvut vähentävät haitallista värinää ja 
resonanssia. Ne on asennettu muovilevyille, 
mikä tekee kuulokkeista vieläkin vakaammat. 
Näin kuulokkeet vaimentavat värähtelyä 
mahdollisimman paljon, ja ääni toistetaan 
tarkasti ja kirkkaana.

Valmiiksi suunnatut kaiuttimet

Valmiiksi suunnattu elementti noudattelee 
korvan luonnollista kaarta ja ohjaa äänen 
suoraan korvakäytävään. Näin vältytään äänen 
värittymiseltä, jota voi esiintyä ääniaaltojen 
heijastuessa korvalehdestä. Ääni kuulostaa 
luonnollisemmalta ja kuuntelumukavuus 
paranee.

Viritetty taajuusvaste
Akustiikkasuunnittelijamme ovat huomioineet 
Fidelio L1 -kuulokkeiden suunnittelussa 
kaikkein pienimmätkin kuuntelukokemukseen 
vaikuttavat yksityiskohdat. Näitä ovat 
esimerkiksi se, miten korva heijastaa 
ääniaaltoja ja synnyttää resonointia. 
Suunnittelutyön tueksi on tehty mittavia 
tutkimuksia, jotta kuuntelijoille pystytään 
tarjoamaan juuri heidän mieltymyksiään 
vastaavaa aitoa, tasapainoista ääntä. 
Kuulokkeiden suunnittelussa on pyritty 
äänentoistoon, joka mukailee alkuperäistä 
ääntä mahdollisimman tarkoin ja soveltuu 
nykypäivän musiikkityyleihin.

Muotoutuvat vaahtomuovipehmusteet

Kaikki Fidelio L1 -kuulokkeissa käytetyt 
materiaalit on valittu tarkkaan miellyttävää 
kuuntelukokemusta varten. Ylellisten, 
mukautuvien pehmusteiden ansiosta 
kuulokkeita on mukava käyttää. Vaahtomuovi 
muotoutuu täydellisesti käyttäjän korvan 
mukaan ja painuu tiiviisti korvaa vasten, mikä 
takaa parhaan bassotoiston ja vähentää ikävää 
taustamelua.

Taustan puoliavoin muotoilu

Taustan puoliavoimessa muotoilussa yhdistyvät 
avotaustaisen mallin tasapainoinen, läpikuultava 
ääni ja suljetulla taustalla varustetun mallin syvä 
bassotoisto ja kohinanvaimennus. Mallissa 
ääniverkkoon on käytetty ohutta, kestävää 
kudosta, mikä takaa hallitun 
kohinanvaimennuksen ja mahdollisimman 
vähäisen äänen vuodon ja taustahäiriöt.
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Ääni
• Taajuusvaste: 12-25 000 Hz
• Impedanssi: 26 ohmia
• Herkkyys: 105 dB
• Enimmäisteho: 200 mW
• Vääristymä: särö < 0,1 %
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm

Liitännät
• Johtoliitäntä: Hapeton kaapeli (1,1 m)

Lisätarvikkeet
• Suunniteltu Applen kanssa yhteensopivalle 

kaukosäätimelle
• 3,5 mm äänijohto
• Säilytyspussi
• Sovitinliitin: 3,5 - 6,3 mm

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 19,5 x 25 x 10,2 cm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

7,7 x 9,8 x 4,0 tuumaa
• Nettopaino: 0,364 kg
• Nettopaino: 0,802 lb
• Kokonaispaino: 0,927 kg
• Kokonaispaino: 2,044 lb
• Taara: 0,563 kg
• Taara: 1,241 lb
• EAN: 69 23410 71156 1
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ulompi pakkaus
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 21,9 x 20,4 x 27 cm
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

8,6 x 8,0 x 10,6 tuumaa
• Nettopaino: 0,728 kg
• Nettopaino: 1,605 lb
• Kokonaispaino: 2,056 kg
• Kokonaispaino: 4,533 lb
• Taara: 1,328 kg
• Taara: 2,928 lb
• GTIN: 1 69 23410 71156 8
• Kuluttajapakkausten määrä: 2

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod classic 120 Gt, iPod classic 160 

Gt, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, 
iPod nano, 6. sukupolvi, iPod shuffle, 3. sukupolvi, 
iPod shuffle, 4. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi, 
iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

iPad-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPad, iPad 2

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 6,8 x 8,0 x 3,1 tuumaa
• Tuotteen mitat (L x K x S): 17,2 x 20,2 x 8 cm
• Paino: 0,2716 kg
• Paino: 0,599 lb
•

L1/00

Tekniset tiedot
Korvat peittävät sankakuulokkeet
Fidelio Musta

http://www.philips.com

