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a fület körülölelő, fejpántos 
fejhallgató
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 autentikus hangélmény érdekében a Fidelio L1 fejhallgató egyesíti magában a legkiválóbb hangzást 

a tökéletes kényelmet. A fejhallgató megalkotásával szakértőink az eredetihez leginkább hű, 

mészetes hangzás létrehozására törekedtek. Tökéletes kivitel a hosszantartó kényelmes viseletért.

Tisztaságra hangolva
• Nagy felbontású, optimálisan szellőző, neodímium meghajtók
• Mérnöki tervezésű alumínium kagylók a tökéletes akusztikához
• Akusztikusan félig nyitott hátsó architektúra a természetes hangzásért
• Gondosan tesztelt meghajtók a legkiegyenlítettebb hangzásért
• A tiszta hangzásért és a fül természetes felépítésének megfelelően a meghajtók döntve 

helyezkednek el
• Az igényes hallgatók elvárásaihoz hangolt frekvenciamenet
• Kivételes hangszigetelés és térhatású hangélmény

Minőségi kivitelezés
• Prémium minőségű anyagok: alumínium és finom bőr
• Oxigénmentes, szövetbevonatú kábel a kiváló minőségű jelhez

Kényelemre készítve
• Memóriahabos fülbetétek az ergonomikus illeszkedésért



 Jól szellőző neodímium meghajtók

A neodímium meghajtók minden zene 
dinamikáját követik. A kialakítás egy központi 
nyílást tartalmaz, amely kiemeli a közepes és 
alacsony hangfrekvenciás tartományokat. 
Ezáltal olyan akusztikus energiát állít elő, amely 
megnövelt, de mégis szabályozott, mély- és 
kristálytiszta középtartományt ad. A meghajtók 
könnyű lengőtekercset tartalmaznak, amely a 
zene tempójának megfelelően gyorsan reagál, 
és nagy felbontású hangot hoz létre.

Mérnöki tervezésű alumínium kagylók

Az alumínium kagylókra a nem kívánt rezgések 
és rezonanciák hatékony csökkentése miatt 
esett a választás. A kagylók egy mérnöki 
tervezésű műanyag rétegre vannak felszerelve, 
amely még stabilabbá teszi a fejhallgatót. Ennek 
eredményeként a lehető leghatékonyabban 
csillapítják a rezgést a pontos és éles hangzás 
érdekében.

Előredöntött meghajtó

A döntött kivitelű meghajtó követi a fülkagyló 
természetes felépítését, és közvetlenül a 
hallójáratba juttatja a hangot. Ez sokkal 
kevesebb hangszín-eltolódást okoz, amikor a 
hang visszaverődik a fülkagylóról. Így 
biztosított a valósághűbb hangtér és a nagyobb 
kényelem.

Hangolt frekvenciamenet
Akusztikai mérnökeink a Fidelio L1 tervezése 
során figyelembe vettek minden apró részletet, 
amely befolyásolhatja, hogy a hallgatóhoz 
hogyan jut el a hang: hogyan veri vissza a fül a 
hangot, és milyen rezonanciaválaszt ad. Igényes 
hallgatók bevonásával szintén alapos kutatást 
végeztünk azért, hogy megismerjük az általuk 
előnyben részesített valós, kiegyenlített 
hangzás karakterisztikáját. Ennek 
eredményeként ezek a fejhallgatókat úgy 
terveztük, hogy az eredetihez leginkább 
hasonló hangzást adják vissza, miközben a 
modern felvételi stílusokra vannak hangolva.

Memóriahabos párnák

A Fidelio L1 termékhez felhasznált minden 
anyag gondosan válogatáson esik keresztül a 
hosszabb zenehallgatási kényelem érdekében. 
A Deluxe memóriahabos fülpárnák 
ergonomikus illeszkedést biztosítanak. A hab 
nem csak tökéletesen illeszkedik a fülhöz, de 
szigetelő hatása révén megőrzi a legjobb 
mélyhangvisszaadást, és csökkenti a nem kívánt 
külső hangokat.

Hátul félig nyitott kialakítás

A hátul félig nyitott kialakítás ötvözi a nyitott 
hátulsó rész kiegyenlített, kristálytiszta 
hangzását a teljesen zárt hátulsó résztől elvárt 
átütő basszus hangzással és zajszigeteléssel. A 
hátulsó rész finoman szőtt, akusztikus 
rácsokba épített akusztikusan ellenálló 
anyagból áll a szabályozott zajszigetelés, a 
minimális veszteség és a csökkentett 
környezeti zaj érdekében.
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• Frekvenciamenet: 12 - 25 000 Hz
• Impedancia: 26 ohm
• Érzékenység: 105 dB
• Maximális bemeneti teljesítmény: 200 mW
• Torzítás: < 0,1% THD
• Hangszóró átmérője: 40 mm

Csatlakoztathatóság
• Kábelcsatlakozás: Oxigénmentes kábel (1,1 m)

Tartozékok
• Az Apple in-line távvezérlővel ellátott kábeléhez 

készült
• 3,5 mm-es audiokábel
• Tárolótáska
• Adaptercsatlakozó: 3,5 – 6,3 mm

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 25 x 10,2 cm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

7,7 x 9,8 x 4,0 hüvelyk
• Nettó tömeg: 0,364 kg
• Nettó tömeg: 0,802 lb
• Bruttó tömeg: 0,927 kg
• Bruttó tömeg: 2,044 lb
• Táratömeg: 0 563 kg
• Táratömeg: 1,241 lb
• EAN: 69 23410 71156 1
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Polcra helyezési mód: Mindkettő

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

21,9 x 20,4 x 27 cm
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

8,6 x 8,0 x 10,6 hüvelyk
• Nettó tömeg: 0,728 kg
• Nettó tömeg: 1,605 lb
• Bruttó tömeg: 2,056 kg
• Bruttó tömeg: 4,533 lb
• Táratömeg: 1,328 kg
• Táratömeg: 2,928 lb
• GTIN: 1 69 23410 71156 8
• Fogyasztói csomagolások száma: 2

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 3GS, iPhone 4

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod classic 120 GB, iPod classic 

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

iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad, iPad 2

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

6,8 x 8,0 x 3,1 hüvelyk
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

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