
 

 

Philips Fidelio
hodetelefoner over øret 
med hodebøyle

Fidelio
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elio L1-hodetelefonene kombinerer de høyeste standardene innen lyd og komfort for å gi deg 
 autentisk lydopplevelse. De er konstruert på best mulig måte for å gi deg en naturlig lyd som 
er så nær opptil originalen som mulig. Fortreffelig utformet for å gi deg langvarig komfort.

Justert for klarhet
• Optimalt ventilerte HD-neodymhøyttalerdrivere
• Teknisk konstruerte øredeksler i aluminium for akustisk presisjon
• Arkitekturen med akustisk halvåpen bakside gir naturlig lyd
• Grundig utprøvede drivere for å gi lyden best mulig balanse
• Høyttalerne er vippet etter ørets naturlige vinkel for å gi klarhet
• Frekvenssvar som er justert etter preferansene til kresne lyttere
• Fremragende støyisolering og romslig lydopplevelse

Konstruert for kvalitet
• Førsteklasses materialer inkludert aluminium og fint lær
• Oksygenfri, stoffôret kabel som gir signal av høy kvalitet

Utformet for komfort
• Øreputer av skum med minne som er utformet for en ergonomisk tilpasning

Utstyrt for anvendelighet
• iPhone-fjernkontroll, mikrofon, 6,3 mm adapter og veske



 Ventilerte neodymdrivere

Neodymdriverne reagerer på all dynamikken i 
musikken din. Utformingen har en kanal i 
midten som legger trykk på 
mellomfrekvensene og de dypere frekvensene, 
noe som produserer den akustiske energien 
som gir utvidet, men kontrollert bass og et 
transparent mellomregister. Driverne har også 
en lett talespole som gir systemet rask 
respons, for å samstemme med tempoet til 
musikken og levere lyd i HD.

Teknisk konstruerte øredeksler i 
aluminium

Øredekslene i aluminium er valgt ut på 
bakgrunn av styrke, og de reduserer uønsket 
vibrasjon og resonans. De er festet på et lag av 
konstruksjonsplast for å gjøre hodetelefonene 
enda mer stabile. Som et resultat av dette 

dempes vibrering mest mulig effektivt for å gi 
presis og detaljert lyd.

Forhåndsvippet driver

Den forhåndsvippede driveren passer til ørets 
naturlige vinkel og retter lyden direkte mot 
ørekanalen. Takket være dette blir farging av 
lyden sterkt redusert når lyden reflekteres i 
det ytre øret, sammen med et mer realistisk 
lydområde og økt komfort.

Justert frekvenssvar
Våre lydteknikere har konstruert Fidelio L1 for 
å ta høyde for alle øyeblikksdetaljene som har 
en innvirkning på hvordan lyttere oppfatter 
lyden, for eksempel hvordan øret reflekterer 
lyd og resonerer som respons. Vi har også 
bygget på omfattende undersøkelser med 
skarpsindige lyttere for å finne de ekte, 
balanserte lydkarakteristikkene de 
foretrekker. Resultatet av dette er at disse 
hodetelefonene har blitt utviklet for å 
reprodusere lyden slik at den er så tro mot 
originalen som mulig og er samstemt med 
moderne opptaksstiler.

Skumputer med minne

Alle materialene i Fidelio L1 har blitt 
møysommelig utvalgt for lenger lyttekomfort. 
Deluxe-øreputene av skum med minne gir en 
ergonomisk tilpasning. Skummet tilpasser seg 
ikke bare perfekt til formen av øret, det danner 
også en forsegling som bevarer den beste 
bassresponsen og reduserer uønskede lyder 
fra omgivelsene.

Utforming med halvåpen bakside

Utformingen med halvåpen bakside 
kombinerer den balanserte, transparente lyden 
man får med åpen bakside med den dype 
bassen og lydisoleringen man får fra en lukket 
bakside. Dette inkluderer finvevd, akustisk 
bestandig stoff som er innebygd i de akustiske 
grillene, som gir kontrollert støyisolering, 
minimal lekkasje og redusert omgivelsesstøy.
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Lyd
• Frekvensområde: 12–25 000 Hz
• Impedans: 26 Ohm
• Følsomhet: 105 dB
• Maksimal inngangseffekt: 200 mW
• Forvrengning: < 0,1 % THD
• Høyttalerdiameter: 40 mm

Tilkoblingsmuligheter
• Kabeltilkobling: Oksygenfri kabel (1,1 m)

Tilbehør
• Laget for Apple-fjernkontroll på ledningen
• 3,5 mm audiokabel
• Oppbevaringsetui
• Adapterplugg: 3,5–6,3 mm

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 25 x 10,2 cm
• Emballasjemål (B x H x D): 7,7 x 9,8 x 4,0 tommer
• Nettovekt: 0,364 kg
• Nettovekt: 0,802 lb
• Bruttovekt: 0,927 kg
• Bruttovekt: 2,044 lb
• Taravekt: 0,563 kg
• Taravekt: 1,241 lb
• EAN: 69 23410 71156 1
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Type hylleplassering: Begge

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 21,9 x 20,4 x 27 cm
• Yttereske (L x B x H): 8,6 x 8,0 x 10,6 tommer
• Nettovekt: 0,728 kg
• Nettovekt: 1,605 lb
• Bruttovekt: 2,056 kg
• Bruttovekt: 4,533 lb
• Taravekt: 1,328 kg
• Taravekt: 2,928 lb
• GTIN: 1 69 23410 71156 8
• Antall kundepakker: 2

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod classic 120 GB, iPod classic 

160 GB, Fjerdegenerasjons iPod nano, 
Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons 
iPod nano, Tredjegenerasjons iPod shuffle, 
Fjerdegenerasjons iPod shuffle, Andregenerasjons 
iPod touch, Tredjegenerasjons iPod touch, 
Fjerdegenerasjons iPod touch

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 6,8 x 8,0 x 3,1 tommer
• Produktmål (B x H x D): 17,2 x 20,2 x 8 cm
• Vekt: 0,2716 kg
• Vekt: 0,599 lb
•
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