
 

 

Philips Fidelio
słuchawki nauszne z 
pałąkiem na głowę
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ajlepsza jakość i idealny dźwięk, 
dziekolwiek jesteś.
chawki Fidelio L1 łączą najwyższe standardy dźwięku i wygodę, zapewniając pełną przyjemność 

nącą ze słuchania muzyki. Zostały umiejętnie zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskiwany dźwięk 

miał naturalnie i był tak wierny oryginałowi, jak to tylko możliwe. Wyjątkowe wykonanie zapewnia 

ałość i wygodę.

Zapewniają czysty dźwięk
• Wysokiej jakości przetworniki neodymowe o optymalnej wentylacji
• Specjalnie skonstruowane aluminiowe elementy nauszne zapewniają precyzyjne odwzorowanie 

dźwięku
• Półotwarta konstrukcja akustyczna zapewnia naturalny dźwięk
• Przetworniki zostały dokładnie przetestowane w celu zapewnienia doskonałej równowagi 

dźwięku
• Kąt nachylenia głośników odpowiada naturalnemu ułożeniu ucha, co zapewnia przejrzystość 

dźwięku
• Pasmo przenoszenia zostało dostrojone tak, aby rozróżniać preferencje użytkowników
• Doskonała izolacja szumów i przestrzenny dźwięk

Wykończenie wysokiej jakości
• Najlepsze materiały, w tym aluminium i skóra
• Przewód beztlenowy z wyściółką zapewniający wysoką jakość sygnału



 Wentylowane przetworniki neodymowe

Przetworniki neodymowe oddają całą 
dynamikę muzyki. W środku znajduje się 
otwór, który podkreśla średnie i niskie 
częstotliwości oraz tworzy energię akustyczną 
zapewniającą bogate, a przy tym stonowane, 
brzmienie basów i przejrzystość pasm 
średnich. Przetworniki są również wyposażone 
w lekką cewkę, która w sprytny sposób 
sprawia, że zestaw dostosowuje się do tempa 
muzyki i zapewnia wysokiej jakości dźwięk.

Specjalnie skonstruowane aluminiowe 
elementy nauszne

Aluminiowe elementy nauszne zostały 
wyselekcjonowane ze względu na ich trwałość 
— redukują zbędne drgania i rezonans. Zostały 
zamontowane na warstwie specjalnego 
plastiku konstrukcyjnego, co sprawia, że 
słuchawki są bardziej stabilne. W efekcie 
skutecznie tłumią one drgania i zapewniają 
dokładny, wyrazisty dźwięk.

Nachylony przetwornik

Nachylony przetwornik dopasowuje się do 
naturalnego ułożenia ucha i przekazuje dźwięk 
wprost do kanału słuchowego. To pozwala 
znacznie ograniczyć liczbę zniekształceń, jakie 
powstają, gdy dźwięk odbija się od zewnętrznej 
części ucha. Poza tym zapewnia bardziej 
realistyczną scenę dźwiękową i większy 
komfort podczas słuchania.

Dostrojone pasmo przenoszenia
Nasi inżynierowie akustyki opracowali 
słuchawki Fidelio L1 z myślą o wszystkich 
najdrobniejszych detalach wpływających na to, 
jak słuchacze odbierają dźwięki, takich jak 
sposób odbijania dźwięku przez ucho i 
powstawania rezonansu. Przeprowadziliśmy 
również dokładne badania z udziałem 
wytrawnych słuchaczy, aby dowiedzieć się, jaki 
ich zdaniem powinien być autentyczny, 
zbalansowany dźwięk. W rezultacie te 
słuchawki zostały skonstruowane tak, aby 
oddawały dźwięk tak wiernie, jak to tylko 
możliwe, i odpowiadały nowoczesnym 
sposobom rejestracji dźwięku.

Poduszki dopasowujące się do kształtu 
ucha

Każdy z materiałów użytych w słuchawkach 
Fidelio L1 został starannie dobrany z myślą o 
poprawie komfortu podczas słuchania muzyki. 
Luksusowe elementy nauszne „zapamiętujące” 
kształt ucha zapewniają ergonomiczne 
dopasowanie. Pianka nie tylko idealnie 
dostosuje się do kształtu ucha, ale również 
tworzy zabezpieczenie chroniące najlepsze 
przenoszenie tonów niskich i tłumiące 
niepożądane dźwięki otoczenia.

Konstrukcja półotwarta

Konstrukcja półotwarta łączy w sobie 
zbalansowany, przejrzysty dźwięk, który 
cechuje konstrukcję otwartą, z głębokim 
brzmieniem basów i izolacją szumów 
charakteryzującymi konstrukcję zamkniętą. 
Słuchawki są wyposażone w plecioną, odporną 
akustycznie tkaninę wbudowaną w osłonę 
akustyczną w celu kontrolowania izolacji 
szumów, minimalizowania „wyciekania” 
dźwięku i tłumienia szumów otoczenia.
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Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 12–25 000 Hz
• Impedancja: 26 omów
• Czułość: 105 dB
• Maksymalna moc wejściowa: 200 mW
• Zniekształcenia: < 0,1% THD
• Średnica głośnika: 40 mm

Możliwości połączeń
• Połączenie przewodowe: Przewód beztlenowy 

(1,1 m)

Akcesoria
• Pilot na przewodzie umożliwiający sterowanie 

produktami firmy Apple
• Przewód audio 3,5 mm
• Etui do przechowywania
• Wtyczka adaptera: 3,5–6,3 mm

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 25 x 10,2 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

7,7 x 9,8 x 4 cali
• Waga netto: 0,364 kg
• Waga netto: 0,802 lb
• Waga brutto: 0,927 kg
• Waga brutto: 2,044 lb
• Ciężar opakowania: 0,563 kg
• Ciężar opakowania: 1,242 lb
• EAN: 69 23410 71156 1
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

21,9 x 20,4 x 27 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

8,6 x 8 x 10,6 cali
• Waga netto: 0,728 kg
• Waga netto: 1,605 lb
• Waga brutto: 2,056 kg
• Waga brutto: 4,533 lb
• Ciężar opakowania: 1,328 kg
• Ciężar opakowania: 2,928 lb
• GTIN: 1 69 23410 71156 8
• Liczba opakowań konsumenckich: 2

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone 3G, iPhone 4

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod classic 120 GB, iPod classic 

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

Zgodność z urządzeniem iPad
• Zgodność z: iPad, iPad 2

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

6,8 x 8,0 x 3,1 cali
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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